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3

Predicaten Excellente School uitgereikt
31 basisscholen ‘Excellent’

4

Kwart schoolleiders heeft zelden tot nooit functioneringsgesprek
Gesprekkencyclus en professionaliseringsafspraken kunnen beter

Foto omslag: Kleuters buigen zich over een puzzel op een school in Amsterdam.
Foto: Isabel Nabuurs/Hollandse Hoogte
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Het is weer achter de rug zoals u weet, de Cito-toets. Op een belachelijk
vroeg moment in het schooljaar hebben meer dan 150.000 kinderen in drie
dagen tijd alles op alles moeten zetten om een zo goed mogelijke score
te behalen. Want helaas is de uitkomst van drie dagen toetsen blijkbaar
belangrijker dan wat in acht jaar is geleerd, en in hoge mate bepalend voor
naar welke school je kunt. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hanteren
Cito-drempels bij de aanname van nieuwe leerlingen. Daarmee krijgt de Citotoets een lading die deze niet verdient. Immers, van oudsher was het advies
van de basisschool bepalend, aangevuld door een tweede onafhankelijk
criterium zoals mogelijk de Cito-toets. Dat lijkt inmiddels te zijn omgekeerd.
Maar de hype rond Cito wordt steeds erger.
Omdat ook de onderwijsinspectie de Cito-score in hoge mate meetelt
voor de bepaling van de onderwijskwaliteit van de school, gaan scholen
calculerend om met het deze test. Stel je eens voor dat de inspectie voor de
gezondheidszorg alle patiënten ging onderzoeken, om daarmee de kwaliteit
van ziekenhuizen te meten. Dat zou niemand accepteren. Waarom doen we
dat dan wel met onze kinderen? Het testen van leerresultaten moet weer
terug naar dat waar het voor bedoeld is. Om leerlingen, leerkrachten en
ouders inzicht te geven in hoe het met de leervorderingen gaat en waar
nog moet worden bijgestuurd. De inspectie zou vooral moeten kijken naar
de kwaliteit van de school op zich: hoe is het onderwijs georganiseerd,
welke procedures worden gehanteerd, hoe staat het met bij- en
nascholing, enzovoort. Dat vraagt wel een heel andere expertise van de
schoolinspecteurs.
Ik vrees echter dat ik dit stukje volgend jaar weer kan schrijven, want de
tendens lijkt eerder naar meer toetsen te gaan dan naar minder. Ik kan
alleen maar hopen dat de wal het Cito-schip zal keren. Dat zal de toekomst
moeten leren.
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Er is ook goed nieuws. Eerder trof u bij Kadernieuws 6 ons aanvullende professionaliseringsaanbod aan voor schoolleiders en bestuurders, waarmee
wij inspelen op de scholingsbehoefte van onze leden (zie www.avs.nl/pifo/
voorjaar2013). Het is een indrukwekkende keur aan interessante trainingen
en opleidingen, waar veel vraag naar is. U leert niet alleen wat er rond
een thema te doen is, maar komt ook in contact met collega’s waarmee u
ervaringen kunt delen. Samen leren is veel leuker en geeft meer resultaat
dan het alleen doen. De AVS is het huis van de schoolleider, u bent eigenaar
van de Vereniging. Wanneer u zich inschrijft, ontmoeten wij elkaar dit voorjaar in ons nieuwe pand aan de Herenstraat in Utrecht. De AVS ontvangt u
daar graag! 
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draagvlak voor verplichte registratie schoolleiders

AVS-leden massaal vóór CAO PO 2013
Van de AVS-leden is 85 procent voor de technische aanpassingen van de huidige CAO PO en voor de
afspraken over professionalisering en verplichte registratie van schoolleiders, blijkt uit de onlangs gehouden
ledenraadpleging.
De AVS-leden zijn tevreden
dat er wordt gestreefd naar
verbetering van de kwaliteit,
dat scholing voor directeuren
wordt gestimuleerd en dat
er nu formeel eisen worden
gesteld aan de ontwikkeling
van schoolleiders. Ook zijn
ze blij dat schoolleider als
vak wordt erkend, waarbij
voortdurende ontwikkeling
onontbeerlijk is. De leden
zien het individuele professionaliseringsbudget als een
positieve stap vooruit naar de
professionalisering van het
hele onderwijs.

Kritiek
De stemming ging over secundaire arbeidsvoorwaarden.
Veel leden geven aan dat
er ook aandacht moet zijn
voor de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon en
arbeidsduur. Het salaris staat
al te lang op de nullijn en de

BAPO moet intact blijven. Dat
geven ook de tegenstemmers
mee aan de AVS. Verder zijn
zij veelal tegen de verplichte
registratie van schoolleiders.
De primaire arbeidsvoorwaarden zijn geen onderdeel van de
CAO PO. In het primair onderwijs is dat een zaak van overleg
tussen de minister en de vak-

Aanbevelingen cao 2014
De AVS-leden geven de nodige
aanbevelingen mee voor de
cao vanaf 2014. Het is tijd voor
een cao die inspeelt op de veranderde situatie binnen het
onderwijs door de komst van
brede scholen, Sterrenscholen
en integrale kindcentra. Zorg
voor structurele middelen en

zet in op het behoud van jonge
leerkrachten en een eigen c ao voor
directieleden en bestuurders
bonden, waaronder de AVS.
AVS-voorzitter Ton Duif:
“Samen met de overige
werknemersorganisaties van
werkenden bij de overheid
zetten wij ons continue in
om de gehate nullijn van
tafel te krijgen. Het kabinet,
gesteund door de Tweede
Kamer, stelt zich echter zeer
halsstarrig op.”

maak mogelijk dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid waar kunnen maken, is
het advies. En verder: neem
ook de scholingsbehoefte en
kosten voor het onderwijsondersteunend personeel mee.
Doe iets met de normjaartaak,
stap af van lesgebonden uren,
zet in op het behoud van
jonge leerkrachten en een

eigen cao voor directieleden
en bestuurders. De AVS neemt
deze suggesties mee in de caoonderhandelingen. Duif: “Wij
zijn het met vele opmerkingen
over de primaire arbeidsvoorwaarden eens, dat we steeds
verder op achterstand dreigen
te komen. Gelukkig krijgen we
inmiddels ook steun van de
werkgeversorganisaties in het
onderwijs.” 
Binnenkort start het
gesprek met de achterban van de bonden en de
PO-Raad over de nieuwe
CAO PO vanaf 2014, in het
kader van de vernieuwing
hiervan. Ook dat is onderdeel van de afspraken
van het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO
2013. De AVS houdt haar
leden op de hoogte via de
gebruikelijke kanalen.

‘pijnlijk besluit’

ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5 procent
De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat deﬁnitief door. Dat betekent dat de
pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd.
Dit geldt zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen
(of hebben opgebouwd) als
gepensioneerden.
Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad van 96 procent op
31 december 2012 onvoldoende
(moest 98,3 procent zijn). ABP
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houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de
ﬁnanciële situatie van het pensioenfonds dit jaar niet verbetert.
Bestuursvoorzitter Henk Brouwer van ABP noemt de verlaging
van het pensioen een pijnlijk
besluit. “Het heeft alles te
maken met de extreem lage

rente en de wederom gestegen
levensverwachting. Die factoren drukken de dekkingsgraad.
Deze maatregel draagt bij
aan herstel van de ﬁnanciële
positie van ABP en is op grond
van de huidige regelgeving
onvermijdelijk.” Deze maand
ontvangen alle deelnemers van

ABP een brief waarin staat wat
dit besluit concreet voor hen
betekent.
ABP organiseert zowel voor
werknemers als werkgevers
regionale bijeenkomsten over
de genomen maatregelen. 
Meer informatie: www.abp.nl
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31 basisscholen ‘excellent’

Predicaten Excellente School uitgereikt
Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs mogen zich als eerste
‘excellent’ noemen. Staatssecretaris Dekker reikte op 4 februari de predicaten Excellente School 2012 uit,
tijdens een feestelijke ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Onder de betreffende scholen zijn er 25 die
een directeur hebben die lid is van de AVS en van 15 scholen is de bestuurder AVS-lid.
Afgelopen jaar konden scholen zich aanmelden voor het
predicaat Excellente School.
90 basisscholen en 52 scholen
uit het voortgezet onderwijs
grepen deze kans. Een jury
van experts uit de onderwijspraktijk, onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van
Wieringen (oud-voorzitter van
de Onderwijsraad), heeft deze
scholen bezocht en beoordeeld. Voor alle 142 scholen
was er een oorkonde en juryrapport met waardevolle feedback, ook voor de scholen die
deze keer nog geen predicaat
kregen toegekend, maar daar
wel dicht tegenaan zitten.
De uitreiking van de predicaten past voor staatssecretaris
Dekker in de ambitie uit het
regeerakkoord om van goed
naar excellent onderwijs te
komen. “Het verschil tussen
goed en excellent onderwijs
wordt vooral door de school
gemaakt. Want als je leerlingen van vergelijkbare scholen
naast elkaar zet, dan zie je
dat de leerlingen van de ene

school beduidend beter presteren dan die van de andere.
Wat is hun geheim? Als we
dat ontrafeld hebben kunnen andere scholen hiermee
hun voordeel doen.” Dekker
ziet de excellente scholen als
“aanjagers van een beweging
die we nodig hebben voor
de omslag naar een cultuur,
waarin excelleren de norm is
in plaats van de uitzondering.
Waarin het aangemoedigd
wordt je te onderscheiden en
de lat hoog te leggen. En waarin het vanzelfsprekend is, dat
je van elkaar wilt leren.”

Onderscheidend
Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte
goede resultaten halen, zowel
op kernvakken als daarbuiten.
De jury kijkt daarbij ook naar
de toename van vaardigheden
of kennis van leerlingen op
een school en welke bijdrage
de school daaraan levert.
Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een
school werkt een belangrijke

Dekker ziet excellente scholen als aanjagers voor de omslag naar een
cultuur waarin excelleren de norm is.
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Staatssecretaris Dekker reikte op 4 februari de predicaten Excellente
School 2012 uit in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

rol. Ook is de manier waarop
een school zich onderscheidt
op een speciﬁek onderwijsgebied een belangrijk criterium,
zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of
bijvoorbeeld voor leerlingen
die juist extra ondersteuning
in de klas nodig hebben.

Naar internationaal
voorbeeld
Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen
in het voetspoor van landen
om ons heen. In Duitsland
bestaat sinds 2006 de Schulpreis voor uitzonderlijk goede
scholen. De Verenigde Staten
kennen sinds 2002 Blue Ribbon
Schools, een onderscheiding
in het bijzonder voor scholen
die tegen de klippen op uitstekende resultaten boeken.
De Britse Inspectie voor het
onderwijs geeft sinds jaar en
dag de kwaliﬁcatie outstanding
aan scholen die zich sterk
positief onderscheiden. Ook
in Nederland zal het oordeel

van de inspectie zich op termijn naar het oordeel goed
of excellent uitstrekken. Het
predicaat Excellente Scholen
is hier de komende jaren een
opmaat naar.
De 52 excellente scholen
krijgen ook formeel een voortrekkersrol. De uitreiking is
de start van het programma
’Scholen leren van elkaar’,
waarbij excellente scholen
hun kennis en ervaring inzetten ter lering en inspiratie van
goede scholen die in de buurt
van excellentie komen. 
Op www.excellentescholen.nl
en www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
w staan onder andere
de po- en vo-scholen die het
predicaat ontvangen hebben
en de juryrapporten.
In Kader Primair 7 (maart
2013) meer aandacht voor
de excellente school en een
professionele schoolcultuur.
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staatssecretaris wil wetsvoorstel snel behandelen

Dekker: ‘Betere beveiliging met centrale eindtoets’
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is van mening dat er betere waarborgen voor scholen en leerlingen
worden gecreëerd als er een centrale eindtoets komt die onder publieke verantwoordelijkheid wordt
gebracht. Dit zei hij naar aanleiding van Kamervragen over de uitgelekte opgaven van de Cito-toets 2013.
Als het parlement instemt
met het wetsvoorstel dat een
centrale eindtoets voor taal en
rekenen beoogt in te voeren,
wordt de organisatie rondom
de afname van de centrale
eindtoets, waaronder de beveiliging en de afnamecondities,
een taak van de rijksoverheid.
Hierop kan dan ook worden

toegezien, aldus Dekker.
“Daarmee is het mogelijk
waarborgen in te bouwen voor
de verspreiding en afnamecondities van de toets, onder
verantwoordelijkheid van
het College voor toetsen en
examens.”
In het wetsvoorstel wordt deze
wettelijke taak belegd bij het

huidige College voor examens,
na de wetswijziging het College voor toetsen en examens.
De Inspectie van het Onderwijs kan er dan ook op toezien
dat de afname van de centrale
eindtoets ordentelijk verloopt.
Dit is één van de redenen
waarom Dekker hecht aan een
spoedige behandeling van dit

wetsvoorstel. Ook vindt hij dat
er door een centrale eindtoets,
naast het waarborgen van de
veiligheid, “op alle scholen
een eerlijk en objectief beeld
ontstaat van alle leerlingen en
waar zij na acht jaar basisonderwijs staan op in ieder geval
de belangrijke vakken taal en
rekenen.” 

gesprekkencyclus en professionaliseringsafspraken kunnen beter

Kwart schoolleiders heeft zelden tot nooit
functioneringsgesprek
De Wet BIO heeft veel aandacht gegenereerd voor de competenties van leerkrachten en de gesprekkencyclus.
Voor schoolleiders is zo’n wet er niet. Uit een laatste onderzoek onder de vlag van de NSA – per 1 januari 2013
overgegaan in SchoolleidersregisterPO (SRPO) – blijkt dat een kwart van de schoolleiders nooit of slechts af
en toe een functioneringsgesprek heeft, 38 procent nooit een beoordelingsgesprek krijgt en voor eveneens
38 procent geldt dat er geen heldere afspraken met hen worden gemaakt over hun professionalisering.
Uit de inventarisatie komt
naar voren dat er met het
merendeel van de directeuren
functioneringsgesprekken
worden gevoerd. Dit gesprek
vindt bij twee derde van de
schoolleiders eens per jaar
plaats. Over de frequentie van
de functioneringsgesprekken
is 80 procent van de respondenten tevreden. Toch heeft
een kleine 20 procent van de
schoolleiders slechts af en toe
een functioneringsgesprek en
bij 6 procent vinden er zelfs
helemaal géén functioneringsgesprekken plaats.
Beoordelingsgesprekken zijn
duidelijk minder ingeburgerd. Maar liefst 38 procent
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van de respondenten geeft
aan nooit een beoordelingsgesprek te hebben. Het percentage dat tevreden is over
de frequentie van de beoordelingsgesprekken ligt hier ook
lager: 67 procent.

Belang gesprekscyclus
Uit diepgaander vervolgonder-

Foto: Hans Roggen

zoek naar de gesprekkencyclus blijkt dat het voeren van
gesprekken over het functioneren van schoolleiders
bijdraagt aan het maken van
afspraken over werk en professionalisering. Deze afspraken
worden belangrijk gevonden
door schoolleiders en dragen
bij aan de richting die men

kan geven aan de eigen professionalisering. In dit licht is het
verontrustend dat een kwart
van de schoolleiders nooit of
slechts af en toe een functioneringsgesprek heeft, met 38
procent nooit een beoordelingsgesprek wordt gevoerd en
voor eveneens 38 procent geldt
dat er geen heldere afspraken
met hen worden gemaakt over
hun professionalisering. Het
op een goede manier vormgeven aan een gesprekkencyclus en het formuleren van
professionaliseringsafspraken
vraagt nog om een professionaliseringsslag bij veel
werkgevers. Schoolleiders hebben behoefte aan feedback en
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evaluatie. Concrete afspraken,
gerelateerd aan het werk en
de doelen die men nastreeft,
zijn hierbij behulpzaam. Een
gestructureerde gesprekkencyclus lijkt bij te dragen aan het
maken van afspraken, evenals
een gezamenlijk ontwikkeld
inhoudelijk kader.
Een dergelijk kader en afspraken over werk en professionalisering komen idealiter in
dialoog tot stand en bieden

richting. Het top down opleggen van professionaliseringsthema’s en een gebrek aan
differentiatie tussen scholen
werkt echter belemmerend.
Het onderzoek werd gehouden
onder alle bij de NSA geregistreerde directeuren. In totaal
werden 2.250 directeuren
bereikt en vulden 1.045 personen de digitale vragenlijst
in. Voor de diepte-interviews

werden twaalf directeuren
geselecteerd die werden verdeeld in twee groepen van
ieder zes directeuren: één
groep die positief en één
groep die negatiever is over de
gesprekkencyclus. 
Het NSA-onderzoek ‘Via
Afspraken naar Betere professionalisering van schoolleiders’ (december 2012) staat op
www.nsa.nl onder ‘Nieuws’.

Daarin staat onder andere ook
hoe competenties voor verdieping kunnen zorgen bij het
maken van afspraken en hoe
het digitale instrument ‘NSAEFFECt’ (www.nsaeffect.nl)
schoolleiders en bestuurders
ondersteunt bij het vertalen
van basiscompetenties naar
speciﬁeke competenties en
naar ontwikkeldoelen.

kennis delen, onderwijsproducten ontwikkelen en draagvlak creëren

Vereniging voor Sterrenscholen en Integrale
Kindcentra opgericht
De initiatiefgroep ‘Sterrenscholen’ heeft op 4 februari 2013 ofﬁcieel een landelijke vereniging voor
Sterrenscholen en integrale kindcentra opgericht onder de naam ‘Vereniging Ik Ook’.
Flexibiliteit en maatwerk zijn
de kernwoorden van Sterrenscholen en IKC’s (integrale
kindcentra). De traditionele
jaargroep is bij de Sterrenschool losgelaten: kinderen
gaan op hun eigen leerreis.
Ook is er niet langer sprake
van een vaste schooltijd;
schooluren sluiten binnen
zekere kaders aan bij het
weekritme van de ouders. Ict
speelt een belangrijke rol bij
het bewaken van de onderwijstijd en de vorderingen per
kind op de uitgezette leerlijn.
De Vereniging voor Sterrenscholen en IKC’s is opgericht voor de onderlinge

kennisdeling en de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsproducten. Daarnaast
staan de ﬂexibele schooltijden
nu nog op gespannen voet
met de Leerplichtwet en zal
er politiek draagvlak moeten
komen voor deze onderwijsvernieuwing. De bestaande
Sterrenscholen draaien met
een tijdelijke onthefﬁng. Er
zijn nu acht Sterrenscholen
en een aantal IKC’s actief die
volgens dit nieuwe concept
werken.

Pilots
De eerste pilots met Sterrenscholen blijken aan de

verwachtingen van scholen en
ouders te voldoen. Er worden
doelen gesteld, die aansluiten
bij de talenten en kwaliteiten
van de kinderen, die periodiek
worden geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld. Het ‘maatwerk voor ieder kind’ betekent
geen individueel onderwijs,
maar leren in groepen die
qua samenstelling wijzigen in
de loop van de dag. Een vaste
kerngroep vormt het anker
voor het kind. IKC’s volgen in
grote lijn de uitgangspunten
van de Sterrenschool, maar
zijn meer vanuit de organisatie gedacht.
“Opvang en onderwijs lopen

door elkaar”, aldus Jan Overweg, de tijdelijke voorzitter
van de Vereniging voor Sterrenscholen en IKC’s. “Het
gaat er niet meer om of het
kind onderwijs volgt of in de
kinderopvang zit; het kind
ontwikkelt zich in zijn eigen
tempo.” Aan de circa 7.520
contacturen voor het basisonderwijs wordt niet getornd.
“De individualisering van de
leerroute ligt in het logisch
verlengde van de ﬂexibiliteit in schooltijden”, aldus
Overweg. 
Meer informatie:
www.desterrenschool.nl

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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tno monitor convenant gezond gewicht

‘Omgeving stimuleert kind te weinig tot bewegen’
Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan meer bewegen, maar de sociale omgeving van het kind steunt het
kind veel te weinig hierin. Dit blijkt uit de TNO Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012.
Paul Rosenmöller, voorzitter
van het Convenant Gezond
Gewicht, riep eind januari bij
de Nationale Balans Top in
Den Haag ouders, collega's,
vrienden en klasgenootjes op
elkaar te steunen om gezonder te gaan eten en meer te
bewegen. Kinderen van 4 tot
11 jaar gaan meer bewegen,
waardoor 40 procent voldoet
aan de ﬁtnorm. In 2011 was
dit slechts 32 procent. Veel

kinderen ervaren echter
weinig steun van de sociale
omgeving om gezond te eten
en meer te bewegen. Slechts
12 procent van de ouders van
de 4 tot 11-jarigen vindt het
nodig dat hun kind meer gaat
bewegen.
Grote aantallen kinderen
scoren ook onder de groenteen fruitnorm. Wel ontbijt de
overgrote meerderheid van de
basisschoolkinderen.

Meer aanbod
In 2012 is er een aantoonbaar groter aanbod van
activiteiten in het basisonderwijs ter voorkoming
of vermindering van overgewicht dan in 2011.
Op 55 procent van de scholen is aanbod aanwezig ten
opzicht van 47 procent in
2011. Met name beleid over
de inhoud van de lunchtrommel, les over gezond eten en

naschools sport- en beweegaanbod. 
Meer informatie:
www.convenantgezond
gewicht.nl/cijfers
De AVS biedt maatwerk op
het gebied van partnerships
tussen school, sport en cultuur, zie www.avs.nl/pifo/
voorjaar2013.

ouders op de hoogte houden

peilingsonderzoek

Basisschool start eigen
nieuwszender

Niveau rekenen en
wiskunde stabiel

Basisschool De Kerneel in Nederweert is een eigen
nieuwszender gestart. Het ‘Kerneel Journaal’ wordt
gemaakt met behulp van Douwe Egberts Nederland.
De kofﬁebrander verlootte onder bedrijven en instellingen eenmalig gebruik van de diensten van zijn
reclamebureau. Basisschool De Kerneel kwam als
winnaar uit de bus en gezamenlijk werd het idee van
de nieuwszender bedacht.

Het reken- en wiskundeniveau van kinderen uit groep
8 van het basisonderwijs is gelijk gebleven. Dat blijkt
uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2011.

De school bouwde hiervoor
een op maat gemaakte studio,
waar het journaal iedere week
wordt opgenomen. Hiermee
houden de kinderen hun ouders
op de hoogte van het reilen
en zeilen op en rond school.
De leerlingen maken het journaal, waarin ze vertellen wat ze
meemaken, helemaal zelf.
Iedere uitzending is opgebouwd uit verschillende rubrieken en
bevat nieuwsitems met daarin de schoolhoogtepunten van de
week: wetenschap, shownieuws, het weer, enzovoorts. Het journaal is door alle ouders en kinderen te zien op een persoonlijk
YouTube-kanaal. 
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De basisschoolleerlingen werden getoetst op de onderdelen
getallen en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten,
meten, meetkunde, tijd en geld en verbanden. Uit deze peiling
blijkt dat het niveau van de kinderen niet achteruit is gegaan
in vergelijking met het laatste peilonderzoek in 2004. De achteruitgang die in dat jaar werd geconstateerd op het gebied van
bewerkingen heeft zich dus niet voortgezet. Leerlingen scoorden
in 2011 wel beter op het lezen en gebruiken van tabellen en
graﬁeken.
Verder blijkt dat meisjes op het onderdeel bewerkingen hoger
scoren dan jongens. Op alle andere rekenonderdelen zijn de
vaardigheden van jongens nog steeds beter dan die van meisjes.
Cito heeft ook onderzoek gedaan naar het onderwijsaanbod op
het gebied van reken- en wiskundeonderwijs. De toetsontwikkelaar constateert dat steeds minder leerkrachten dezelfde instructie en oefenstof geven aan alle leerlingen; een trend die zich al
een aantal jaar doorzet. 
Meer informatie: www.cito.nl

ac tueel

steekproef

SCP: ‘Jeugdzorg niet altijd voor gezinnen met
meeste problemen’
Gezinnen met veel problemen maken in ruim de helft van de gevallen geen gebruik van tweedelijns jeugdzorg
en een deel van de gezinnen met relatief weinig problemen juist wel, blijkt uit een representatieve steekproef
onder meer dan 25.000 ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Gezinnen met meer problemen maken logischerwijs
vaker gebruik van jeugdzorg, maar toch maakt zo’n
3 procent van de gezinnen
die geen ernstige problemen
rapporteerden, gebruik van
tweedelijnsjeugdzorg (bijna 40
procent van de gebruikers van
de tweedelijnsjeugdzorg). Van
de gezinnen die wel ernstige
problemen rapporteerden,
maakt meer dan de helft geen
gebruik van tweedelijnsjeugdzorgvoorzieningen. Verklaringen voor het verschil tussen
ervaren problemen en jeugdzorggebruik hangen mede af

Kindkenmerken

Foto: Studio rUZ

van het nut dat ouders zien in
de hulpverlening. Veel ouders
denken dat de problemen
niet zo groot of van tijdelijke
aard zijn. De inschatting van
de jeugdzorgsector zelf speelt
ook een rol. Sommige ouders

daling van 7,3 procent

Aantal nieuwe pabostudenten neemt af
Ook dit jaar schreven zich weer minder studenten
zich in voor de pabo. Ten opzichte van vorig
jaar is het aantal studenten dat koos voor een
pedagogische hbo-opleiding met 7,3 procent
gedaald, blijkt uit cijfers van de HBO-raad.
De HBO-raad presenteerde eind januari de deﬁnitieve studentenaantallen 2012/2013. Het pedagogisch onderwijs kent net als
vorig jaar de grootste afname in eerstejaars studenten. Met de
opleiding tot leerkracht basisonderwijs starten 654 studenten
minder dan in het voorgaande jaar. De oorzaak voor de afname
is niet bekend. De technische opleidingen zijn juist populair en
trokken 3,6 procent meer nieuwe studenten dan in 2011. Opleidingen in de sector gezondheidszorg kennen de grootste groei:
4 procent. Het totale aantal nieuwe studenten aan hogescholen
is ten opzichte van vorig studiejaar met 2 procent afgenomen. 
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die veel problemen ervaren
en daarvoor hulp zochten,
kregen geen indicatie voor
tweedelijnszorg.

Gebruik voorzieningen
Nederland kent veel verschillende jeugdzorgvoorzieningen, variërend van het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) tot de kinderpsychiater
en de gesloten jeugdzorg.
19 procent van de jeugdigen
tot 18 jaar maakt in een jaar
gebruik van minstens één
van deze voorzieningen. 7,5
procent maakt gebruik van
de tweedelijnsjeugdzorg,
bestaande uit provinciaal
geﬁnancierde jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor
jeugdigen en zorg voor licht
verstandelijk gehandicapten.
Gezinnen die gebruik maken
van tweedelijnsjeugdzorg,
maken ook vaker gebruik
van de vrij toegankelijke
eerstelijnszorg en van ondersteuning van personen uit de
omgeving van het gezin. In
regio’s waarin het gebruik van
eerstelijnsjeugdzorg groter is,
is het gebruik van tweedelijnsjeugdzorg lager.

Ruim een kwart van de ouders
maakt zich zorgen om hun
kind en/of de opvoeding.
Gedrags- en psychische problemen van kinderen zijn
bijvoorbeeld agressief gedrag,
teruggetrokken gedrag,
angsten en problemen met
leeftijdsgenoten. Opvoedproblemen bestaan uit gevoelens
van onbekwaamheid in de
opvoeding en problemen in
de ouder-kindrelatie. Kind- en
opvoedproblemen komen vaak
gezamenlijk voor.
Vooral kindkenmerken hangen sterk samen met ernstige
problematiek. Jongens, oudere
kinderen en kinderen met een
laag geboortegewicht hebben
meer problemen. Ook verstandelijke beperkingen, het volgen van onderwijs op een laag
niveau en langdurige lichamelijke ziekten en aandoeningen
hangen samen met een sterk
verhoogde kans op problemen.
Kenmerken van de ouders spelen een minder grote rol.
Migrantengezinnen rapporteren niet meer problemen
dan autochtone gezinnen, en
gezien de hoeveelheid problematiek maken zij weinig
gebruik van jeugdzorgvoorzieningen. 
De SCP-publicatie
‘Terecht in de
jeugdzorg. Voorspellers van kind- en
opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik’ is te vinden op
www.scp.nl.
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pleidooi voor goede matching door goede intake

Vier grote lerarenopleidingen tegen selectie
aan de poort
De vier grote HBO-faculteiten voor lerarenopleidingen zijn tegen een strenge selectie van toekomstige
studenten. Want iemand met hoge examencijfers hoeft helemaal nog geen goede leerkracht te zijn,
redeneren zij. HvA, HU, Windesheim en Inholland hebben de handen ineen geslagen om hun rol veel beter
te kunnen spelen in het hoger onderwijs, beschrijft ScienceGuide.
Het doel is om gezamenlijk
voor landelijke dekking te
zorgen wat betreft het aanbod
van de educatieve opleidingen
en deze te verbeteren. Bijvoorbeeld door via gezamenlijke
lectoraten kennis te delen.
Unaniem zijn de faculteiten
tegen het voorstel van selectie dat is geopperd door de

Onderwijsraad. Ze pleiten veel
eerder voor goede matching
door bijvoorbeeld een goede
intakeprocedure. Voor de rest
wijzen ze erop vooral ook
aandacht te hebben voor de
zittende leerkrachten. Zij moeten veel meer mogelijkheden
krijgen voor nascholing.
De HBO-raad is juist verheugd

met het advies van de Onderwijsraad en wijst er – wat
betreft de voorgestelde strengere selectie aan de poort
– op dat voor de pabo’s al een
ﬂinke eerste stap is genomen
met de opname van strengere,
nadere vooropleidingseisen in
het wetsvoorstel Strategische
Agenda. Wel is het uitstel van

het behalen van de referentieniveaus voor taal en rekenen
in het vo en mbo een belangrijk zorgpunt voor de raad.
ScienceGuide sprak met de educatieve faculteiten in het licht
van de aankomende International Summit on Teaching
Profession op 13 en 14 maart in
Amsterdam. 

strenger toelatingsbeleid lerarenopleiding

PvdA: ‘Stel hogere eisen aan leerkracht’
Te veel leerkrachten voldoen niet aan de bevoegdheidseisen of bekwaamheidseisen voor het vak dat zij
geven, stelt Tweede Kamerlid voor de PvdA Mohammed Mohandis. “Van sommigen vraag ik me af hoe ze ooit
leerkracht zijn geworden.”
Scholen zouden zich meer
moeten inzetten voor de
ontwikkeling en nascholing
van leerkrachten. Volgens
Mohandis is het niet altijd
aan de leerkrachten zelf te
wijten dat ze het gewenste
kwaliteitsniveau niet halen.
De PvdA’er ziet dat scholen
leerkrachten inzetten voor
een vak waarvoor zij niet

opgeleid zijn. Ook vindt hij
dat lerarenopleidingen een
strenger toelatingsbeleid moeten hanteren: selectie voor de
poort, tijdens de poort en na
de poort. Mohandis: “Waarom
zou iemand moeten worden
toegelaten op de pabo met
een vier voor Nederlands? Zo
iemand kan beter uitwijken
naar een andere opleiding.

De zogenoemde ‘entreetoetsen’ beginnen pas na aanvang
van de studie, maar een herkansing kan nu ook nog aan
het einde van de eerste jaar
van de pabo-opleiding plaatsvinden. Al die tijd kan een student blijven bungelen, ook als
het er echt niet inzit en dat is
in niemands belang.”
Het huidige lerarenregister

noemt Mohandis nog ‘te vrijblijvend’. Hij is van mening
dat inschrijven op termijn
verplicht moet worden en dat
het mogelijk moet zijn om een
leerkracht zijn/haar bevoegdheid te ontnemen als hij/zij
niet meewerkt aan nascholing. 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  e avs@elma.nl  www.elma.nl
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antwoord op kamervragen

Pesten: ‘Scholen primair verantwoordelijk, overheid ondersteunt’
“De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van pesten ligt primair bij de
scholen”, zegt staatssecretaris Dekker in antwoord op Kamervragen van Tweede
Kamerleden Bergkamp (D66) en Smits (SP) over pesten bij kinderen van 4 tot 18 jaar.
De rol van de overheid is volgens Dekker een ondersteunende. “Het beleid van OCW is
gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en toerusten
van scholen bij het vormgeven
en uitvoeren van hun pestbeleid en het bieden van noodzakelijke kaders.” Verder stelt
Dekker dat het voorkomen en
tegengaan van pesten vooral
in de directe omgeving van
kinderen moet plaatsvinden.
Ouders, leerkrachten, sportcoaches en buren moeten
samen een klimaat creëren
waarin pesten wordt aangepakt. In antwoord op de vraag
van de Kamerleden wat de rol
van Jeugdzorg in dit geheel
is, zegt Dekker dat zij pas in
beeld komen wanneer kinderen door het pesten problemen ervaren en het netwerk
rondom het kind faalt.

Hoeveel pesters er op school
zijn, óf en hoe zij door scholen worden aangepakt, is
niet eenduidig te zeggen.
De onderwijsinspectie heeft
geen registratie van pesters of
van school gestuurde pesters.
De inspectie richt zich niet
speciﬁek op het pestbeleid
op school, maar kijkt wel
naar het veiligheidsbeleid.
Uit inspectiesteekproeven
blijkt dat vier van de vijf
scholen inzicht hebben in de
veiligheidsbeleving van hun

leerlingen. 80 tot 90 procent
van de scholen beschikt over
een veiligheidsbeleid gericht
op het afhandelen of voorkomen van incidenten. Dekker
baseert dit op cijfers uit het
schooljaar 2010/2011. Volgens
de staatssecretaris blijkt uit
onderzoek dat pesten online
minder vaak gebeurt dat offline. “Veel slachtoffers van
online pesten blijken ook
slachtoffer van ander pestgedrag te zijn.”
Ook werd staatssecretaris
Dekker gevraagd wat de effectiviteit is van de verschillende
acties tegen pesten, zoals Pestweb en het verstrekken van
informatie over cyberpesten
via Mediawijzer.net en het
Diploma Veilig Internet. Volgens Dekker worden de adviezen en informatie die Pestweb
levert door de doelgroep

positief beoordeeld. Andere
onderzoeken uit het actieprogramma Onderwijs Bewijs
zijn nog niet afgerond. Dekker
verwacht de eerste uitkomsten
van het KiVa-antipestprogramma, ter stimulering van
de ontwikkeling van evidence
based onderwijsinnovatie, in
juni 2013.
Dekker zal in maart een plan
van aanpak presenteren aan
de Tweede Kamer. Tot die tijd
gaat Dekker in gesprek met
Kamerleden, experts en betrokkenen om een breed gedragen
plan te maken voor de aanpak
van pesten. Daarbij zal vooral
aandacht worden besteed aan
bewustwording, toerusting van
scholen en de huidige wet- en
regelgeving en eventuele verandering daarvan. 
Op pagina 32 van deze
Kader Primair staat een uitgebreid artikel over pesten.
Kijk voor het professionaliseringsaanbod van de AVS
op het gebied van pesten –
waaronder een lezing in
april door pestdeskundige
Bob van der Meer in het
kader van de AVS Lezingen
Academie – op www.avs.nl/
pifo/voorjaar2013.

tweede ronde subsidieregeling geopend

Vóór 5 maart sportimpuls aanvragen
Scholen die samenwerken met een lokale sport- of beweegaanbieder kunnen tot
5 maart 2013 de sportimpuls aanvragen.
De sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportverenigingen of sportclubs helpt bij
het opzetten van activiteiten
om meer mensen aan het
sporten te krijgen. In de eerste
ronde van de sportimpuls
is al gebleken dat er brede
samenwerkingsverbanden
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tussen scholen, buitenschoolse
opvang, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven
aan de ene kant, en lokale
sportaanbieders aan de andere
kant zijn ontstaan. Omdat
de sportimpuls een succes is,
heeft het ministerie van VWS
besloten een tweede ronde te

openen. Er is in totaal 11.000
euro beschikbaar. Eind juni
wordt duidelijk welke aanvragen worden gehonoreerd.
Hoewel de subsidie uiteindelijk bedoeld is voor sportverenigingen, kunnen ook scholen een beroep doen op het
potje. Zij moeten dan wel een

samenwerking hebben met
een club of vereniging, die op
lokaal niveau sportactiviteiten
organiseert. de school mag
geen hoofdaanvrager zijn. 
Meer informatie en aanvragen: www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/
item/sportimpuls-2013-1.
De AVS biedt maatwerk op het
gebied van partnerships tussen
school, sport en cultuur, zie
www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.
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tool met kengetallen samenwerkingsverbanden toegevoegd

Website Passend onderwijs vernieuwd
Passendonderwijs.nl is opnieuw gestructureerd en bevat nu onder andere een tool met de kengetallen
van alle samenwerkingsverbanden. Een teller op de homepage houdt van dag tot dag bij hoeveel
samenwerkingsverbanden er al zijn opgericht. Daarnaast biedt de site nu ook speciﬁeke informatie
over veranderingen in het speciaal onderwijs.
De nieuwe tool met kengetallen van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
is gemaakt op basis van de
teldatum 1 oktober 2011. In
deze tool (zie http://swv.passendonderwijs.nl) staan onder
andere de aantallen leerlingen in het regulier en het
(voortgezet) speciaal onderwijs, het aantal rugzakken per
samenwerkingsverband, indicatie van de bekostiging na
invoering van Passend onderwijs en vereveningscijfers. Ook

is te zien welke gemeenten en
scholen onder een samenwerkingsverband vallen. Verder
kunnen bezoekers van de site
zoeken en selecties maken op
bijvoorbeeld het aantal leerlingen per samenwerkingsverband en het percentage rugzakken, zowel per provincie
als landelijk.

Teller
De eerste samenwerkingsverbanden zijn formeel opgericht. Dat betekent dat ze hun

statuten bij de notaris hebben
laten passeren. De volgende
samenwerkingsverbanden
zijn tot nu toe opgericht:
• Den Haag PO
• Amsterdam PO
• Utrecht en Stichtse Vecht
VO
• Zutphen PO
• Almelo PO
• Midden-Holland en Rijnstreek VO
• Hoorn PO
Het doorgeven van een
formeel opgericht samen-

werkingsverband om de teller
actueel te houden kan via
www.passendonderwijs.nl/
contact. 
Meer informatie:
www.passendonderwijs.nl/
hoe-werkt-passend-onderwijs/
veranderingen-speciaalonderwijs
Kijk voor het maatwerkaanbod van de AVS op het gebied
van Passend onderwijs op
www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

trouw opvoedonderzoek

‘Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind’
De roep om een strengere opvoeding zwelt aan, maar toch streven ouders niet naar gehoorzaamheid bij hun
kind. Sterker nog, ouders hechten nu nóg minder aan een gehoorzaam kind dan dertig jaar geleden, vlak na de
ﬂowerpowertijd. Dit blijkt uit het Trouw Opvoedonderzoek. Eerlijkheid waarderen moderne ouders het meest.
Niet het gehoorzame maar het
stevige kind is anno 2013 het
opvoedingsideaal, blijkt uit
het onderzoek van Trouw. Dat
is een reprise van de resultaten van een vrijwel identieke
enquête uit 1983, onder lezers
van het blad Ouders van Nu.
In 1983 bleken eigenschappen
als gehoorzaam, bescheiden
en ijverig al van het toneel
verdwenen. Ouders wilden
liever dat hun kind mondig
en zelfstandig was. “Toen
werd de moderne mens geboren”, constateert psychologe
Rita Kohnstamm in Trouw,
die indertijd hoofdredacteur
was van Ouders van Nu. Het
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‘ouderwetse’, gezagsgetrouwe
kind was tijdens de antiautoritaire jaren zeventig uit de
mode geraakt.
Dat gehoorzame kind is nog
steeds uit de gratie, al vindt
61 procent van de geënquêteerde ouders wel dat kinderen van nu ‘door veel ouders
te vrij worden gelaten’. Die
uitspraak geldt andermans
kinderen: die zouden wel wat
gehoorzamer mogen zijn.
Over hun eigen kinderen én
opvoedpraktijk zijn de meeste
ouders dik tevreden. Een veelgehoorde opvatting is dat de
huidige, moderne opvoeding
te vrij is, te zeer losgeweekt

van grenzen, normen en waarden. Kijk bijvoorbeeld naar het
geweld tegen ambulancepersoneel, de dood van de grensrechter of de Facebook-rellen
in Haren. De meeste ouders
delen die opvatting, maar zien
zichzelf als positieve uitzondering. Slechts 10 procent zou
zelf graag strenger willen zijn.
Iets meer ouders (17 procent)
geven aan thuis te tobben met
regels en grenzen.

Eerlijk in plaats van
ijverig
Naast gehoorzaamheid eindigde ‘ijverig’ ook niet hoog in
het Trouw Opvoedonderzoek.

Ondanks dat er vanuit politiek Den Haag de laatste jaren
meer gehamerd wordt op
schoolprestaties, op hogere
scores voor ‘harde’ vakken als
taal en rekenen, lijken ouders
niet bijzonder prijs te stellen
op een ijverig kind.
Op nummer één in de Trouwtoptien staat ‘eerlijk’: die
eigenschap waarderen moderne ouders het meest voor hun
kind. Daarna volgen rekening
houden met anderen, rechtvaardig, verantwoordelijk,
behulpzaam, zelfstandig en
open. Ook kritisch, zelfbewust
en actief scoren hoog. 

illustratie  jos collignon

k a der prim a ir f ebrua ri 20 13
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thema  opvoeden, een hele puzzel

Over het thema
Na een succesvol AVS-congres in 2012 waarin
diverse internationale ‘onderwijsgoeroes’ hun visie
voor het voetlicht brachten, legt de AVS dit jaar de
focus vooral op de ‘eigen kracht’. Wat gebeurt er
lokaal, regionaal en landelijk waar anderen hun
voordeel mee kunnen doen als het gaat om het
opvoeden en onderwijzen van kinderen? ‘Opvoeden,
een hele puzzel’. Het is niet alleen de titel van
het 18e AVS-congres dat op 15 maart aanstaande
plaatsvindt, maar ook het thema van deze Kader
Primair.

Er zijn veel verschillende
aspecten en factoren
die van belang zijn
in het opvoeden,
onderwijzen en
helpen opgroeien.
Sommige dingen
gaan vanzelf in
het opgroeien,
en sommige niet.
Welke invloed
heeft de omgeving,
de organisatie?
Wat is de rol van
schoolleiders? Welke
omgevingskenmerken
en maatschappelijke
ontwikkelingen zijn van belang en welke invloed kunnen wij
daar vanuit ons ‘schoolperspectief’ op uit oefenen?
Opvoeden doen ouders thuis, maar het (funderend) onderwijs
krijgt daarin een steeds belangrijker taak toebedeeld.
De school heeft een centrale plaats tussen ouders, buurt
en omgeving. Samenwerking met jeugdzorg, gemeente
en kinderopvang wordt prominenter. Ella Kalsbeek, oudpoliticus en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Altra
(organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs) vertelt
vanuit haar ervaring over de koppeling tussen onderwijs en
(jeugd)zorg, in het thema-artikel op pagina 13: “Er kan meer
echte samenwerking plaatsvinden. Er moet bijvoorbeeld één
handelingsplan komen in plaats van twee verschillende.”
Het ﬁnanciële plaatje dat hangt aan de extra opvoedkundige
taak is voor schoolbesturen niet altijd even makkelijk in te
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passen in het budget. “Onderwijs wordt steeds vaker als
middel genoemd om maatschappelijke problemen op te
lossen. Als de overheid ervan overtuigd is dat die zaken van
belang zijn, moet ze daar scholen ook ﬁnanciële ruimte voor
geven.” (zie pagina 16)
De school dient als ontmoetingsplek, waarin de verschillende
fasen die een kind doormaakt in zijn ontwikkeling een
belangrijke factor vormen. Al die factoren moeten op een
professionele manier geregisseerd worden. Wie geeft leiding
aan dat proces? Juist: de schoolleider. Door te zorgen voor
voldoende eigen ontwikkeling, voldoende ontwikkeling van
het team, aansluiting bij maatschappelijke bewegingen en de
samenwerking te zoeken wordt een professionele omgeving
gerealiseerd. Maar, hoe goed gaat die samenwerking tussen
de verschillende betrokken partijen eigenlijk? Het is soms ook
zoeken naar eendracht
in bijvoorbeeld de
brede school (zie
pagina 20).
Om als schoolleider
en bestuurder aan
de eisen tegemoet te
komen die de omgeving
aan de school stelt, zullen
niet alleen de directie en
het bestuur in actie moeten
komen, maar moeten ook de
(toekomstige) leerkrachten
goed worden uitgerust voor de
opvoedende taak. Ouderbetrokkenheid
zit nog altijd niet vanzelfsprekend in het
curriculum van de pabo. Of zoals een
schooldirecteur het in dit thema van Kader
Primair verwoordt: “Ik vind het een hiaat van
de lerarenopleiding dat studenten niet leren
hoe ze de deskundigheid van de ouders kunnen aanspreken.”
(zie pagina 24)
Een van de krachten van het AVS-congres is dat u, als
leidinggevende of bestuurder, zelf en onderling van gedachten
wisselt, reﬂecteert en inspiratie opdoet over de thema’s die
nu leven in het onderwijs. Dat kan tijdens de workshops,
pauzes en de jaarlijks terugkerende Drinks&Bites. Ter
voorbereiding leest u deze Kader Primair, overigens ook voor
niet-congresgangers een zeer interessant themanummer.
Veel leesplezier en tot ziens op 15 maart aanstaande!
Inschrijven kan via www.avs.nl/congres2013.
Namens de congrescommissie,
Karen Titulaer en Paul van Lent

ell a k al sbeek over de sa menwerking tussen onderwijs,
g e m e e n t e n e n j e u g dzo r g

‘Scholen, neem
het voortouw!’
k a der prim a ir f ebrua ri 20 13

13

School en thuis zijn twee belangrijke omgevingen
voor een kind. Als een kind moeilijkheden heeft,
merk je dat meestal op beide plekken en is er dus op
beide plekken hulp nodig. Daarom moeten onderwijs
en jeugdzorg veel meer integreren, vindt oud-politicus Ella Kalsbeek, nu bestuursvoorzitter van Altra,
instelling voor jeugd, opvoedhulp en (voortgezet)
speciaal onderwijs in Amsterdam.

tekst susan de boer

Passend onderwijs wordt in 2014 ingevoerd, de transitie van
jeugdzorg naar de gemeenten volgt een jaar later. Volgens
Ella Kalsbeek bieden deze stelselwijzigingen volop kansen om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
opnieuw en beter in te richten. “Bij Passend onderwijs en
bij jeugdzorg gaat het vaak om dezelfde kinderen, namelijk
kinderen die thuis of op school problemen hebben. Als het
thuis niet goed gaat – als de ouders arm zijn, verslaafd of
een psychiatrische aandoening hebben – dan gaat het ook
niet goed op school. Als een kind een gedragsstoornis heeft,
heeft het die ook thuis. Daarom moeten school en jeugdzorg de handen ineen slaan. Het heeft veel voordelen als de
school daarin het voortouw neemt. Bijvoorbeeld: kinderen
met een autistische stoornis of adhd hebben veel structuur
nodig. Het kan moeilijk zijn voor ouders om een kind met
zo’n stoornis te begeleiden. Op een van onze locaties wordt
systeemtherapie (een vorm van gezinstherapie) gegeven, verzorgd door de ggz. De ouders zijn gemotiveerd om te komen
omdat we ze vragen ons te helpen, zodat het met Kevin of
Mohammed beter gaat op school. Dat is een makkelijker
ingang dan wanneer je zegt: jullie moeten in therapie. Het
is ook makkelijker om de buurvrouw te vragen op de baby
te passen omdat je op school over je kind gaat praten, dan
omdat je verwacht wordt bij jeugdzorg.”
Altra is een instelling voor zowel onderwijs als jeugdzorg. Hoe
werken die twee poten samen?
“Omdat wij kijken naar het hele kind, zowel in de thuissituatie als op school, hebben we de strikte verdeling in

‘a l s w e n i e t u i t k i j k e n g a a t
het hele budget op aan
‘o u d e r w e t s e ’ j e u g d z o r g , d a t
zich alleen bemoeit met het
kind in het gezin’
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onderwijs en jeugdzorg losgelaten. Er zijn nu afdelingen
voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 4 tot en met 12 jaar en
12-plus. Die reorganisatie kwam niet vanzelf tot stand. Het is
een traject waarin je moet leren hoe je elkaar kunt versterken. We organiseerden al reboundvoorzieningen (tijdelijke
opvangplekken voor kinderen met gedragsproblemen, red.),
schoolmaatschappelijk werk en ambulante begeleiding. Dat
hebben we als het ware ‘opgeplust’. Daarnaast zetten we zo
nodig jeugdzorg in op de scholen zelf, zowel op onze eigen
scholen als op scholen van andere besturen. We huren een
schoollokaal in een van de scholen als werkplek voor de
jeugdzorgmedewerker. Andere scholen kunnen er gemakkelijk een beroep op doen. We organiseren ook nog steeds

Ella Kalsbeek: ”Omdat wij kijken naar het hele kind, hebben we
de strikte verdeling in onderwijs en jeugdzorg losgelaten.”
Foto’s: Altra

speciﬁeke opvang voor kinderen die dat nodig hebben. Zo is
op een van onze scholen een afdeling waar kinderen zitten
die een psychiatrische dagbehandeling krijgen. Dit zijn vaak
bange kinderen. Als de behandeling stopt, stopt formeel ook
de school en moeten die kinderen naar het reguliere onderwijs. Dat moet je natuurlijk goed begeleiden, dat gebeurt
door een van onze medewerkers. We zijn constant in gesprek
met scholen. We hebben op sommige scholen bijvoorbeeld
ook voorzieningen voor kinderen die in de klas niet te handhaven zijn.”
Wat vinden de scholen ervan, een jeugdzorgmedewerker in huis?
“Passend onderwijs komt eraan. Daar hebben scholen zorgen over. Wij hebben met de scholen gepraat over wat we
kunnen doen om dat goed op te vangen. Het contact met
de ouders is voor veel scholen moeilijk, maar jeugdzorgmensen zijn er goed in, juist met moeilijke ouders, dat is
hun core business. We hebben de indicatiestelling afgeschaft.

them a  opvoeden, een hele puzzel

‘o n d e r w i j s e n j e u g d z o r g
b e n a d e r e n o u d e r s t o ta a l
anders’

Verwijzing vindt plaats op advies van een gemandateerd
hulpverlener en dat zijn al onze jeugdzorgmedewerkers.
Ook organiseren we speciale bijeenkomsten voor groepen.
We hebben bijvoorbeeld een ouderavond belegd op een
school waar veel weerstand was tegen medicijnen tegen
adhd. Een van de psychiaters van de ggz heeft hierover
voorlichting gegeven. In Stadsdeel West wonen veel ‘multiprobleemgezinnen’. Daar kunnen wij helpen, op de school
zelf of bovenschools. Passend onderwijs is niet makkelijk,
maar als een school hulp nodig heeft met een moeilijk kind,
dan zijn wij er. We vragen van de school een werkplek en
het recht om kofﬁe te drinken in de lerarenkamer, zodat
leerkrachten en jeugdzorgmedewerkers optimaal benaderbaar zijn voor elkaar. De meeste scholen zijn blij met ons.
De lijnen zijn kort en het is dicht in de buurt. Tegelijkertijd
geldt dat de samenwerking nog niet optimaal is. School en
jeugdzorg moeten elkaar leren begrijpen, het zijn toch twee
systemen. Er is een positieve houding bij de scholen en de
samenwerkingsverbanden, dat is goed, maar er kan meer
echte samenwerking plaatsvinden. Er moet bijvoorbeeld één
handelingsplan komen in plaats van twee verschillende. Dit
proces kost tijd, maar levert later weer tijd op.”
Hoe zit het ﬁnancieel? Wie betaalt wat?
“Vanuit verschillende potjes komt geld. Middelen komen
van het ministerie van Onderwijs, van de samenwerkingsverbanden en van de stadsregio Amsterdam, die de jeugdzorg
bekostigt. Van al deze middelen samen worden de verschillende voorzieningen, zoals de reboundvoorziening, de speciale klassen en het maatwerk van de ambulant begeleider
betaald. Stadsregio Amsterdam huurt de jeugdzorg in bij
Altra. Op iedere grote basisschool – meer dan driehonderd
leerlingen – werkt een fulltime jeugdzorgmedewerker.
Op de scholen voor speciaal onderwijs komt een deel voor
rekening van de AWBZ. Daar wordt de ggz van bekostigd en

bijvoorbeeld de psychiater die op die ouderavond voorlichting gaf over adhd.”
De stelselwijzigingen Passend onderwijs en Transitie Jeugdzorg
noemt u een kans om de hulp aan kinderen beter te organiseren.
Wat zijn de bedreigingen?
“Onderwijs en jeugdzorg benaderen ouders totaal anders.
Bij Passend onderwijs gaat het vaak over rechten. Kinderen
hebben recht op een plek op school, ouders hebben recht
op medezeggenschap. Er is veel aandacht voor conﬂictbeslechting. Jeugdzorg benadert ouders veel meer als partners
in de zorg om een kind. Dat moet de invalshoek zijn: hier
is een kind, hoe helpen we dat zo goed mogelijk? Die benaderingen moeten beter worden afgestemd op elkaar. Bij de
Transitie Jeugdzorg zie ik als gevaar dat gemeenten de neiging hebben om zelf jeugdbeleid te gaan inrichten, zonder
gebruik te maken van de expertise van scholen. Als we niet
uitkijken gaat het hele budget op aan ‘ouderwetse’ jeugdzorg, dat zich alleen bemoeit met het kind in het gezin. Ik
vind dat scholen hierin het voortouw moeten nemen. Zij
kunnen tegen de gemeente zeggen: ‘Kijk welke mensen in
deze wijk wonen en wat ze nodig hebben. Door Passend
onderwijs kunnen we meer kinderen met moeilijkheden op
school krijgen, maar we hebben niet de mogelijkheid om
ouders te ondersteunen. We zijn er niet voor opgeleid en we
hebben er de middelen niet voor. Daar hebben we jeugdzorg
en geld voor nodig.’ De gemeente is verantwoordelijk voor
verzuim, voor vervoer, zaken waar je binnen Passend onderwijs mee te maken hebt. Scholen zijn geneigd te vinden
dat gemeenten zich niet moeten bemoeien met onderwijs,
omdat ze er niet over gaan, maar in dit geval moet je willen
dat de gemeente zich committeert.” 
Lees meer over de Transitie Jeugdzorg in relatie tot Passend
onderwijs in het artikel op pagina 30.

Kijk op www.avs.pifo.nl voor het professionaliseringsaanbod van de AVS op het gebied van Passend onderwijs
en de Transitie Jeugdzorg.

Meer Ella Kalsbeek op het AVS-congres 2013
In de plenaire sessie ‘Samen bouwen aan een toekomst voor ieder’ op het AVS-congres
op 15 maart aanstaande bepleit Ella Kalsbeek onder meer een integrale benadering vanuit
onderwijs en jeugdzorg. “Leerkrachten staan er, ondanks veel voorzieningen, nog teveel
alleen voor bij de aanpak van zorgleerlingen. En als het helemaal spaak loopt, komen
kinderen thuis te zitten.”
Er is die dag ook een workshop over Passend onderwijs en jeugdzorg: ‘Decentralisatie
jeugdzorg biedt Passend onderwijs kans’, door Robbin Haaijer en Fieke Raaijmakers.
e d u c at i e f l e i d e r s c h a p
k a der prim a ir f ebrua ri 20 13

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013
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‘Als je wilt,
kan er financieel
heel veel’
Scholen krijgen steeds meer opvoedkundige
zaken op hun bordje. Variërend van pesten,
verkeersveiligheid, mediawijsheid, seksuele
voorlichting tot sporten en bewegen. Welk
pedagogisch beleid houden scholen er op na
en hoe ﬁnancier je deze zaken?
tekst jaan van aken
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“Onderwijs wordt steeds vaker als middel genoemd om
maatschappelijke problemen op te lossen”, merkt Hans
Brinkman, clusterdirecteur van de J. v.d. Hoevenschool
in Epse en Villa60 in Eefde, gelegen tussen Deventer en
Zutphen. “Respect voor elkaar, gezond eten, omgaan met
sociale media, pestgedrag. En ouders vinden het prettig als
school vragen over seksuele ontwikkeling oppakt”, somt
hij op. Over een aantal van die onderwerpen organiseert de
school informatieavonden voor ouders. Dat wil Brinkman
graag doen, maar hij heeft het gevoel af een toe in een spagaat te zitten. “Onze primaire taak is goed onderwijs geven.
We worden door de inspectie uiteindelijk afgerekend op
het onderwijsniveau. De minister laat soms proefballonnen op over opvoedkundige onderwerpen. Als de overheid
ervan overtuigd is dat die zaken van belang zijn, moet ze
daar scholen ook ﬁnanciële ruimte voor geven.”
Openbare basisschool De Horn in Wijk bij Duurstede
heeft een breed palet aan opvoedkundige lessen en projecten: maatschappelijke stages, mediawijsheid, pesten,

Foto: Hans Roggen

o p v o e d k u n d i g b e l e i d o p s c h o o l , h o e b e ko s t i g j e d at?

voorlichting over alcohol en drugs, gezonde voeding en
seksuele opvoeding. De maatschappelijke stage van een
dagdeel vindt altijd in groep 8 na de eindtoets plaats. De
leerlingen bezoeken een zorgboerderij, een verzorgingshuis of sociale werkplaats. Jan Heijman, directeur van obs
De Horn: “We willen de kinderen laten zien dat er meer is
in de wereld. Dat niet iedereen gezond is en dat mensen
met een psychische of lichamelijke beperking ook deel uit
maken van onze maatschappij en een zinvol leven leiden.”
Als je wil, kan er ﬁnancieel heel veel, stelt Heijman. “Leerkrachten vinden de maatschappelijke stage belangrijk en
bereiden die soms in hun vrije tijd voor. Collega’s begeleiden kinderen af en toe op hun vrije dag.” De voorlichting
over alcohol en drugs krijgt De Horn gratis van de GGD.
“De lessen over mediawijsheid geeft één leerkracht in
groep 8 op alle scholen van het bestuur.”

Pedagogische visie

Obs Overvecht is een multiculturele school in een krachtwijk van Utrecht en telt 650 leerlingen van 34 verschillende nationaliteiten. De school heeft
twee doelstellingen, zegt schoolleider Nelleke Brouwer.
“We vinden het cognitieve heel belangrijk en we zien het
als schooltaak om leerlingen op te voeden tot goede burgers. Dat betekent dat we veel contacten met ouders, de
wijk en welzijnswerk hebben.” De belangrijkste pijler daarbij is het programma van de Vreedzame School, dat handvatten biedt voor het pedagogisch beleid.
Ook de andere twee scholen hebben een pedagogische
visie. Op de scholen van Brinkman bestaat die uit het bieden van een veilige leeromgeving en leren omgaan met
verschillen. “In de uitvoering proberen we in te spelen op
veranderingen op opvoedkundig vlak. We proberen alle
leerkrachten te trainen in het omgaan met autistische
stoornissen, adhd en pesten, zodat je binnen de school
een vast pedagogisch beleid hebt.” Bij obs De Horn zit
dit onderwerp verwerkt in het veiligheidsprotocol. Directeur Heijman: “Een onderdeel van het protocol gaat over
het gedrag dat we verwachten van ouders, kinderen en
leerkrachten.”

Creatief met geld

Vaak staat er geen geld tegenover
projecten als maatschappelijke stages of de Vreedzame
School. Toch hebben de schoolleiders ieder zo hun manier
om dit te organiseren en ﬁnancieren. In krachtwijk

Clusterdirecteur Hans
Brinkman: “De ﬁnanciële
speelruimte voor onze
krimpscholen is heel
beperkt.”
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Schooldirecteur Jan Heijman:
“Ik koop soms voor een
habbekrats driehonderd
pennen op een veiling waar ik
bij de schoolleverancier vijftig
cent per stuk betaal.”

Overvecht kunnen ze van extra gemeentelijke subsidies
gebruik maken. “Daarmee bekostigen we de activiteiten
in de wijk, de samenwerking met Welzijn en de ouderinloop”, vertelt schoolleider Brouwer. Bovendien staat
de school in een impulsgebied met veel laagopgeleide
ouders, wat meer geld via de gewichtenregeling oplevert,
vult Margreet Westendorp aan, duo-collega van Brouwer
en verantwoordelijk voor de portefeuille ﬁnanciën. “Dat
heeft ook te maken met goed pedagogisch beleid, want
dat geld zetten we in voor extra leerkrachten en ondersteuners. Er is veel overleg met partners buiten de school,
dat kost tijd. Ook zijn er leerkrachten vrij geroosterd voor
oudercursussen over de Vreedzame School. Die betalen
we daar ook van.” Al het geld dat binnenkomt, komt ten
goede aan de kinderen. “Studiedagen zijn op de eigen

‘o u d e r s v i n d e n h e t p r e t t i g a l s
school vragen over seksuele
o n t w i k k e l i n g o p pa k t ’
locatie en we kijken kritisch naar uitgaven voor ict en
schoonmaak. Kom je daar goedkoper uit, dan kun je
elders investeren. Ook zijn we zuinig op reproductiekosten. Van de bekostiging in het onderwijs gaat 85 procent
naar personeel en 15 procent naar materiaal. Dat betekent dat je maar beperkt kunt schuiven met een aantal
zaken”, weet Westendorp.
Heijman van De Horn stelt dat je ook in het onderwijs creatief met geld kunt omgaan. “’s Avonds kijk ik wel eens
op mijn iPad om te zien of er op internet nog wat te koop
is. Ik koop soms voor een habbekrats driehonderd pennen
op een veiling waar ik bij de schoolleverancier vijftig cent
per stuk betaal. Voor twee smartboards betaalde ik 250
euro per stuk in plaats van 1.600 euro. Je moet daar echter wel de lol van inzien.”
Hij merkt op dat niet iedere school dezelfde ﬁnanciële
middelen heeft. “Als je bij een school werkt waar het leerlingenaantal daalt of er op ﬁnancieel of personeel gebied
fouten zijn gemaakt, dan krijg je per leerling minder en
wellicht een te laag budget. Wij werken met een budget
dat hoog genoeg is om de kwaliteit van het onderwijs op
>
peil te houden.”
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Obs De Horn in Wijk bij Duurstede heeft een
op bijvoorbeeld een zorgboerderij. “Leerkrach

De Hoevenschool en Villa60 vallen juist onder een bestuur
in een krimpregio. Brinkman: “We moeten alle zeilen bijzetten om de ﬁnanciën ieder jaar rond te krijgen. Ik kan
wel bij het bestuur aankloppen voor extra middelen, maar
ik weet dat er geen ruimte is.” Brinkman vindt de creatieve
ruimte voor zijn krimpscholen heel beperkt. “Het grootste
deel gaat op aan vaste lasten, gebouwen, beheer en salaris.
Daar zit niet veel speelruimte.”

‘a l s j e g e l d a l s u i t g a n g s p u n t
neemt, is de mens per definitie
n i et c re at i e f ’
Spanning

AVS-adviseur John G. de Leeuw zal tijdens
het AVS-congres 2013 in maart spreken over de spanning

Duo-schoolleiders
Margreet Westendorp en
Nelleke Brouwer (rechts):
“Studiedagen zijn op de eigen
locatie en we kijken kritisch
naar uitgaven voor ict,
reproductie en schoonmaak.
Kom je daar goedkoper uit,
dan kun je elders investeren.”
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tussen opvoeden en ﬁnanciën. “Scholen krijgen steeds
meer opvoedingstaken, maar het beschikbare budget wordt
juist steeds wat minder.” Hij vindt dat scholen nu te veel de
ﬁnanciën de kaders laten stellen. “Terwijl je naar mijn idee
een visie moet neerzetten en kijken hoe je dat wensenlijstje
kunt uitvoeren. Als je geld tekort komt, moet je prioriteren of op zoek naar andere middelen. Ik was laatst bij een
schoolleider die zijn personeel wilde opleiden. Zijn eerste
vraag was: ‘Heb ik het geld daarvoor?’ De vraag zou moeten
zijn: ‘Wat moet mijn personeel leren en hoe ga ik dat organiseren?’ Als je geld als uitgangspunt neemt, is de mens
per deﬁnitie niet creatief.”
De overheid adviseerde het onderwijs eerder: wees creatief binnen de budgetten. De Leeuw is het daarmee eens.
“Alleen gebruiken scholen hun creativiteit niet altijd”,
vindt hij. “Schoolleiders zijn niet per deﬁnitie ondernemers. Een goede ondernemer ziet kansen en weet wat er
gevraagd wordt.”
De Leeuw doet enkele suggesties. “Scholen zouden voor
gezonde voeding aan sponsoring door bedrijven kunnen
denken”, oppert hij. Er zijn scholen die ouders activiteiten bieden die niks met onderwijs te maken hebben. “Een
school heeft een inzamelpunt voor een wasserij, waar ze aan
verdienen. Denk ook aan computercursussen voor ouders in
de buurt. En je kunt de gymzaal verhuren.” Daarnaast kun
je ouders om hulp vragen. “Er zijn scholen die een stevige
ouderbijdrage vragen waarmee het makkelijker wordt activiteiten te organiseren.” Clusterdirecteur Brinkman vraagt
inderdaad steun aan de ouderraad voor het organiseren van
informatieavonden. “Of ik probeer iets samen met andere
scholen te organiseren zodat je de lasten deelt.”
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breed palet aan opvoedkundige lessen en projecten, waaronder maatschappelijke stages
ten vinden de maatschappelijke stage belangrijk en bereiden die soms in hun vrije tijd voor.”

‘e r i s v e e l o v e r l e g m e t
pa r t n e r s b u i t e n d e s c h o o l ,
d a t ko s t t i j d ’
De Leeuw adviseert scholen aan de hand van de onderwijsvisie een strategisch beleidsplan en een meerjarenbegroting te maken. “Daarin staat hoe je je doelen wilt
realiseren en waar je het geld voor wilt inzetten. Daar kun
je ook opvoedkundige onderwerpen bij betrekken.”
Directeur Heijman spreidt grote investeringen over een
aantal jaar. “Als ik over drie jaar dertig laptops wil hebben,
dan koop ik er tien per jaar.” Maar je kunt niet alles voorspellen. “Een leerkracht vroeg laatst een aangepaste stoel
voor een leerling die niet stil kan zitten. Dan kijk ik of er

budget is en probeer ik dat te regelen. Als je alles weet is
het makkelijk begroten, maar je kunt niet alles voorzien.”
Bij obs Overvecht zijn de ﬁnanciën onderdeel van het
schoolplan en het jaarplan. “Het uitgangspunt bij ons
is dat je beleid niet voor een jaar maakt”, zegt Brouwer.
Ze is blij dat ze een duo-collega heeft die de portefeuille
ﬁnanciën beheert. “Het is namelijk wel echt een vak. Het is
een spannende tijd met de toekomstige bezuinigingen. Er
wordt gesneden en het zal krapper worden.” 

Kijk op www.avspifo.nl voor het professionaliseringaanbod van de AVS op het gebied van ﬁnancieel beleid,
ondernemen en kostenbesparing.

Meer opvoeden en financiën op het AVS-congres 2013
Tijdens het AVS-congres op 15 maart aanstaande houdt John G. de Leeuw de workshop
‘Opvoeden en ondernemen in evenwicht’. Er zijn die dag meer workshops over opvoeden en
ﬁnanciën:
• Onderwijshuisvesting: kansen en bedreigingen – Jan Schraven
• Meerjarenplanning: hoofdzaak of hoofdpijn? – Rick de Wit
• Een leidinggevende kan niet zonder euro’s, wel zonder excelsheet – Jan Looise
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013
e d u c at i e f l e i d e r s c h a p
k a der prim a ir f ebrua ri 20 13
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hoe kom je me t a l die pa rt ner s tot één pedago g is c he a a npa k?

Zoeken naar eendracht
in de brede school

De brede school of het integraal kindcentrum kan een
krachtig instrument zijn. Als het onderwijs, de kinderopvang
en andere partners goed samenwerken, ontstaat een
eenduidige, effectieve leer- en opvoedomgeving. Maar hoe
goed is deze samenwerking in de praktijk?
tekst marijke nijboer

20

De brede school is niet meer weg te denken. Nederland
telt er alleen al in het primair onderwijs ruim 1.600 (jaarbericht Oberon 2011). Feitelijk zijn het er nog meer, want
in een deel van deze brede scholen participeren meerdere
basisscholen. Alom wordt de samenwerking tussen het
onderwijs en partners, met name de kinderopvang, gezien
als een kans om pedagogisch één lijn te trekken en een
eenduidige en meer effectieve leer- en opvoedomgeving te
creëren.
Zo pleitte AVS-voorzitter Ton Duif in zijn jaarrede van 2012
voor een betere koppeling van onderwijs en kinderopvang.
Hij is vóór de ontwikkeling van dagarrangementen tussen
8 en 17 uur voor alle leerlingen tussen zes maanden en 16
jaar. Duif: “Er bestaat al een sterke onderwijsinfrastructuur
en de school kan in een vroeg stadium gedrags- of leerdefecten opsporen en behandelen.”
De opdracht van de kinderopvang is om kinderen veiligheid te bieden en de sociale ontwikkeling te stimuleren.
Dat geldt ook voor het onderwijs. Dus is de vraag, zegt
Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de
Hanzehogeschool in Groningen en co-auteur van het boek
‘Werken in de brede school’: “Hoe kunnen die twee samen
optrekken? Het onderwijs heeft ook als opdracht om te zorgen voor een doorgaande ontwikkeling. Kinderen groeien
op in verschillende pedagogische domeinen. Die moet je
verbinden. We moeten op een integrale manier naar kinderen kijken.”

‘je hebt leerkrachten en
pedagogisch medewerkers
n o d i g d i e s n a p p e n wa a r o m z i j
in één team samenwerken’
De mate waarin scholen samenwerken met de kinderopvang en andere partners varieert echter sterk. Soms déélt
men alleen een multifunctionele accommodatie (MFA);
soms wordt ook daar in enige mate samengewerkt. Doornenbal: “Opvang en onderwijs zijn partners die elkaar
steeds meer opzoeken.”

Belemmeringen

Als er naast de school veel andere
partijen bij betrokken zijn, kan dat het functioneren lastig
maken. Doornenbal: “Soms vergadert men met wel vijftien
partijen: bibliotheek, wijkagent, buurthuis, sportclubs,
enzovoort.” Of een school heeft te maken met wel vier
opvangorganisaties. Dan gaan de klassen na schooltijd uiteen in vier groepen kinderen. “Organiseer dan maar eens
samenwerking en kwaliteit.”
Een andere bedreiging doet zich voor in tijden van druk,
bijvoorbeeld wanneer het aantal leerlingen terugloopt. Dan
kan het partnerschap plaatsmaken voor een zekere concurrentiestrijd. “Je ziet dat men dan de belangen van de eigen
organisatie zwaarder laat wegen.” In zo’n situatie helpt het
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om de gemeenschappelijke doelen voor ogen te houden
en goed te blijven communiceren. Brede scholen doen
er ook goed aan om binnen die waaier aan connecties te
bepalen wie hun kernpartners zijn. “Daarmee geven ze
hun samenwerking vorm. Je moet het slim en klein houden”, vindt Doornenbal.

Wees vooraf helder

Bestuurder Wil Ellenbroek
van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Amersfoort e.o. (KPOA, zeventien scholen) merkt op dat de
verwachtingen van de verschillende partners van tevoren
niet altijd duidelijk worden uitgesproken. “Helderheid
vooraf kan later teleurstellingen voorkomen. Soms zie
je ook verschil tussen het bestuurlijke en uitvoerende
traject. Bestuurders denken in grote lijnen en zien weinig
beren op de weg, maar op de werkvloer, waar de plannen
moeten worden uitgevoerd, heeft men een ander perspectief.” Op één van zijn basisscholen kwam de samenwerking daardoor moeizaam van de grond. Ellenbroek: “De
oplossing is om met elkaar in gesprek te blijven en zaken
te benoemen.”
Een duidelijke regie helpt ook. In juni 2012 deed een
groep wethouders een beroep op de overheid om meer
regie te zetten op Integrale Kindcentra (IKC’s); brede scholen waar onderwijs en kinderopvang geïntegreerd werken. Volgens hen hangt het succes van deze centra nog
teveel af van één enthousiaste directeur, schoolbestuur
of wethouder. In krimpgebieden wordt soms gekozen
voor een IKC. Hierin concentreren zich kleine scholen uit
verschillende kernen, samen met de kinderopvang. Doornenbal beaamt: “Het is heel belangrijk dat er politiek
draagvlak is, en dat de besturen van de betrokken organisaties elkaar vinden.” Samenhang is het toverwoord,
op alle niveaus. “Je hebt leerkrachten en pedagogisch
medewerkers nodig die snappen waarom zij in één team
samenwerken. Als zij elkaar niet vinden in het pedagogisch belang, krijg je: wij zijn van het cognitieve, zij van
het spelen.” Doornenbal stelt dat van leerkrachten op
brede scholen veel wordt verwacht. “Ze moeten geïnteresseerd zijn in de samenwerking met ouders, muziekschool, bibliotheek en ideeën hebben over hoe je in een
IKC een goed programma organiseert en wat daarbij de
rol is van onderwijs en opvang.”

Eén brede kapitein

Om echt tot integratie te komen
is het volgens Doornenbal cruciaal dat er één directeur
is. De lector: “Een ‘brede kapitein’, die gaat voor het algemeen belang en mensen bij elkaar brengt.” Ingrid van
Beuzekom ís zo’n overkoepelende directeur. Zij bestiert
de Kindercampus in Tilburg. Deze bestaat uit obs De
Vuurvogel en kindercentrum De Vuurvogel (inclusief
peuterspeelzaal). Van Beuzekom: “Ik stuur iedereen aan
en bewaak dat er één lijn is in het pedagogisch klimaat.”
De Kindercampus werkt aan een doorlopende leerlijn en
één digitaal zorgsysteem. De kinderopvang en de groepen
>
1 en 2 gebruiken hetzelfde observatiesysteem, ‘Kijk’.

21

De Kindercampus in Tilburg bestaat uit obs De Vuurvogel en kindercentrum De Vuurvogel (inclusief peuterspeelzaal). De Kindercampus
werkt aan een doorlopende leerlijn en één digitaal zorgsysteem.
De kinderopvang en de groepen 1 en 2 gebruiken hetzelfde observatiesysteem. De werkgroep Kindercampus, met vertegenwoordigers uit
alle geledingen, bezint zich op de verdere integratie.

Ouders hoeven maar één keer te komen voor een intake en
kijken vaak meteen ook op de basisschool. Van Beuzekom:
“We werken ernaar toe dat bij die overstap de leerkrachten
samen met pedagogisch medewerkers en ouders het overdrachtsgesprek gaan voeren.”
Veel nieuwe ideeën ontstaan in de gemeenschappelijke personeelskamer. Iedereen doet mee aan de Voorleesweek, en
dezelfde thema’s komen in alle leeftijdsgroepen terug. De
werkgroep Kindercampus, met vertegenwoordigers uit alle
geledingen, bezint zich op de verdere integratie. Van Beuzekom: “We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Een bsomedewerker met een vraag over een kind loopt vanzelf even
naar de leerkracht, en andersom.”
Toch vinden zowel Van Beuzekom als Doornenbal het van
minder belang dat school en opvang onder hetzelfde dak zitten. “Ze moeten elkaar wel snel en goed kunnen bereiken”,
vindt Doornenbal. “Eén dak garandeert niets. Een gezamenlijk pand zou de kroon op het werk moeten zijn. Soms wordt

er echter al gebouwd voordat men precies weet wat men
gaat doen.”

Sparringpartner voor gemeente

Schooldirecteur
Martijn van Elteren is bezig een brede school op te zetten in
een Amersfoortse nieuwbouwwijk en werkte tot afgelopen
zomer zeven jaar op een brede school in een prioriteitswijk.
“De gemeente Amersfoort hanteert drie ambitieniveaus. Wij
zaten in het hoogste niveau. Dan krijg je het meeste geld,
maar wordt er ook het meeste verwacht van de samenwerking.” Een externe begeleider hielp de verschillende partners om elkaar te vinden. “De urgentie was hoog, gezien de
problematiek in de wijk. We hebben gewerkt aan één pedagogisch klimaat. Als zich een probleem voordeed, hadden
we heel korte lijntjes. Na school hielden we de kinderen met
sport van de straat. We zagen de leerprestaties verbeteren
en de kinderen veroorzaakten minder problemen in de wijk.
We hebben ook een gezamenlijk zorgsysteem opgezet. Dat

kinderopvang voegt zich na ar de school
De Stichting Lunchen op School (LoS)
werkt op 55 basisscholen in zes provincies.
Directeur Ineke Renckens: “Overblijf is op
veel scholen een ondergeschoven kindje,
terwijl het een belangrijk moment is.
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Wij willen de school ontzorgen. We helpen
de mensen die de opvang uitvoeren om
structuur en goed pedagogisch handelen
te bieden.”
LoS gaat naast de overblijf ook voor- en
naschoolse opvang aanbieden. Omdat
subsidies eindig zijn, probeert de stichting
om de opvang onafhankelijk daarvan
te organiseren. De stichting betaalt de
scholen huur voor de voor- en naschoolse
opvang. Dat kan met geld, of in de vorm van
pedagogisch medewerkers. Deze bevoegde
onderwijsassistenten kunnen worden
ingezet voor sport, onderwijs of taken zoals

de voorbereiding van het sinterklaasfeest.
Zij staan op de loonlijst bij LoS.
Renckens: “Wij gaan onder de school
hangen en volgen de school, met name met
de pedagogische aanpak. Zo zijn er meer
handen en is er meer verbinding, zonder dat
de personeelsformatie van de school wordt
aangetast.”
Een kwetsbaar punt is het feit dat de hoogte
van het huurbedrag is gekoppeld aan het
aantal kinderen dat gebruik maakt van
de opvang. “Als er meer kinderen komen,
kunnen de kosten voor de ouders omlaag.”
www.lunchenopschool.nl
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was belangrijk, want ouders gingen anders echt niet met
hun kind naar de logopedist. Wij werden de sparringpartner
van de wijkbewoners en de gemeente. Als de gemeente een
probleem signaleerde, vroegen ze ons om mee te denken.”
Maar urgent of niet, het op alle fronten trekken van één lijn
is niet altijd haalbaar, zegt Van Elteren. Hij werkt met een
grote kinderopvangorganisatie. “Zij hebben een stedelijk
concept en kunnen niet één vestiging af laten wijken. Maar
we werken wel toe naar één pedagogisch concept. Onze
schoolregel van de week hangt ook bij de opvang.”
Helaas vallen onderwijs en kinderopvang onder verschillende wetten en subsidieregels. Onderwijsbestuurder Ellenbroek ziet maar één manier om de IKC’s goed neer te zetten:
“Zorg dat onderwijs en kinderopvang onder dezelfde wetten, regelgeving en cao’s komen te vallen. Anders blijft het
allemaal veel te ingewikkeld.” 

Op het AVS-congres op 15 maart aanstaande richten zich twee
workshops op deze thematiek: ‘Kinderopvang op school: van
last naar lust’, door Ineke Renckens en ‘Opvoeden doe je niet
alleen! Integraal Kindcentrum als dé oplossing’, door Theo Lansu,
Mireille van Duuren en Ans Keij.
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013

e d u c at i e f l e i d e r s c h a p

advertentie

Kijk op www.avspifo.nl voor het professionaliseringsaanbod van de AVS op het gebied van brede scholen, MFA’s,
IKC’s, kinderopvang en samenwerken met ketenpartners.
In het kader van de AVS Lezingen Academie staat in
maart 2013 ook de lezing ‘School en ouder, schouder
aan schouder’ op het programma, met aandacht voor
de vraag hoe de school en de omgeving aan elkaar
verbonden kunnen worden.

Meer brede school, kinderopvang
en integrale kindcentra
op het AVS-congres 2013

k a der prim a ir f ebrua ri 20 13
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o u d e r b e t r o k k e n h e i d o p d e pa b o

‘Veel nieuwe leer
zien op tegen ouder

Aangemoedigd door de voormalige

Pabo-studenten en net-afgestudeerden hebben meestal nog niet
nagedacht over de betekenis die ouders hebben voor bijvoorbeeld
het leren en functioneren van kinderen op school. Foto: Ivar Pel

onderwijsminister Van Bijsterveldt en het
programma ‘Ouders en school samen’
proberen veel scholen ouders meer te
betrekken bij het schoolleven van hun
kinderen. Dat vraagt om visie en beleid,
én om vaardige leerkrachten. Hoe moeten
aankomende leerkrachten daarop worden
voorbereid?
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tekst lisette blankestijn

De Utrechtse Marnix Academie was een van de pabo’s die
met de vraag aan de slag ging hoe aankomende leerkrachten voorbereid kunnen worden op de groeiende ouderbetrokkenheid, vertelt onderwijsadviseur Mirjam Stroetinga.
“Samen met het CPS hebben we het initiatief genomen om
hierover met een groep van zeven à acht pabo’s (waaronder
Hogeschool Leiden, Windesheim en Iselinge) na te denken.
Dat de pabo’s ouderbetrokkenheid belangrijk vinden was al
gauw duidelijk, maar de opleiders wisten vaak niet precies
waar het onderwerp aan de orde kwam in hun opleiding.
Bij navraag bleek dat de aandacht ervoor op de verschillende pabo’s vaak weinig expliciet is, pas in latere jaren van de
opleiding plaatsvindt en vaak de insteek kent van ‘lastige’

krachten
avonden’
gesprekken met ouders. En dat terwijl uit verder onderzoek
en een mini-conferentie met pabo-studenten en ouders
bleek dat de studenten grote behoefte hebben aan meer
training op dit gebied. Studenten willen graag meer weten
over het ouderperspectief, omdat ze al vanaf het begin
van hun opleiding informeel oudercontact hebben. Ze willen weten hoe de opvoeding thuis gebeurt, en hoe ouders
tegen hen als groentjes aankijken. Ook willen studenten
leren hoe om te gaan met hoogopgeleide, soms veeleisende
ouders.” Afgelopen najaar vond een aantal conferenties en
een landelijk onderzoek plaats onder studenten en lerarenopleiders. Stroetinga: “De resultaten zijn nog niet bekend,
maar ik vermoed dat de uitkomsten lerarenopleidingen
zullen inspireren om studenten beter voor te bereiden op
de samenwerking met ouders, en dat daarbij ook een appèl
op schoolleiders wordt gedaan. Studenten willen ouders
ontmoeten, maar blijken bijvoorbeeld tijdens hun stage
bijna nooit aanwezig te zijn bij tienminutengesprekken of
ouderbezoeken.”

‘Contact op maat’

Dat gaat anders op R.K. Basisschool
Sint Jan in Schiedam. “Om studenten ervaring te laten
opdoen, zijn stagiaires uit het derde en vierde jaar bij ons
ook aanwezig bij gesprekken met ouders, mits de ouders
daar geen bezwaar tegen hebben”, vertelt Cécile Segers,
directeur van Sint Jan. De school startte een paar jaar
geleden een traject over ouderbetrokkenheid. “Ouders en
school stonden toen nog tegenover elkaar. De relatie droeg
niet bij aan het versterken van de zorg voor de kinderen.
Ik denk dat alle ouders wel betrokken zijn bij wat hun
kind doet op school, maar hoe kunnen ze die betrokkenheid tonen?” Een werkgroepje met onder andere ouders
dacht daarover na. Er werden kernwaarden geformuleerd
en een Samenwerkingsovereenkomst Ouderbetrokkenheid
opgesteld.
Segers: “Aan het begin van het schooljaar vraagt elke leerkracht aan alle ouders welk contact (in welke mate, frequentie, red.) ze met de school willen. Voor de leerkrachten
is dit ‘contact op maat’ veel meer werk, maar ze merken
dat het helpt. Je bent als leerkracht proactief: je volgt
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samen met de ouders hoe het met hun kind gaat, dus je
hebt minder lastige gesprekken achteraf. De afspraak over
het aantal contactmomenten helpt ook bij overbetrokken
ouders.”
Is het voeren van gesprekken met ouders een vaardigheid
die alle leerkrachten beheersen? “Ja, maar we blijven dit
met elkaar oefenen. Leerkrachten die net van de pabo
komen hebben hier vaak meer moeite mee. Misschien hebben ze een keer een workshop Gesprekstechniek gedaan,
maar ze hebben nog geen visie ontwikkeld op ‘ouders in
de school’. Dat aspect komt op de pabo te weinig aan bod.
Studenten en net-afgestudeerden hebben meestal niet eens
nagedacht over de betekenis die ouders hebben voor het
leren en functioneren van kinderen op school, omdat alles
gericht is op ‘het geven van een goede les’. Kinderen verkeren niet alleen maar op school, ze leren ook thuis. Daartussen moet een goede verbinding zijn. De studenten hoeven
echt niet mijn visie te hebben, als ze maar hebben nagedacht over de rol van ouders. Daarnaast vind ik aandacht
voor gesprekstechnieken in de opleiding heel belangrijk”,
aldus Segers.

‘s tu d e n t e n w i ll e n o u d e r s
ontmoeten, maar blijken
b i j v o o r b e e l d t i j d e n s h u n s ta g e
bijna nooit aanwezig te zijn
bij tienminutengesprekken of
ouderbezoeken’
Gevoelig

Om ouderbetrokkenheid goed vorm te geven,
moeten leerkrachten in staat zijn om relationeel vertrouwen op te bouwen met ouders die van elkaar verschillen.
Daar is een zekere gevoeligheid voor nodig. Studenten van
de Hanzehogeschool Groningen werken tijdens hun lerarenopleiding structureel aan die gevoeligheid, vertelt Frank
Assies, hogeschooldocent van de pabo-afdeling. “Ze leren om
scherp te krijgen wat voor beeld ze hebben van ‘een goede
ouder’. Daarbij hoort ook het schrijven van je eigen opleidingsgeschiedenis: welke rol speelden je eigen ouders op de
basisschool, bij je studiekeuze? Ook leren ze om te gaan met
sociaal-culturele diversiteit onder ouders. Tijdens het werkplekleren doen onze studenten niet alleen opdrachten vanuit de klas, maar ook schoolgerelateerd. Hoe komen ouders
de school binnen, komen ze na groep 3 nog in de klas? Hoe
staan je collega-leerkrachten hen te woord? Bij alle opdrachten stimuleren we de studenten na te denken over zichzelf,
en bewust te kijken en handelen. De opleidingsscholen reageren hier verschillend op. Soms is voor hen de relevantie
van bijvoorbeeld de autobiograﬁsche opdracht niet meteen
duidelijk. Maar zo’n opdracht helpt bij het laten varen van
vooroordelen over ouders, en bij het erkennen van de eigen
plek in de driehoek ouder-kind-school.”
>
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Foto: Hans Roggen

them a  opvoeden, een hele puzzel

“Op de pabo is alles gericht op het geven van een goede les.”

Deskundige ouders

Er zijn scholen die de pabo’s
actief aanspreken als ze vinden dat er in het curriculum
niet genoeg aandacht wordt besteedt aan ouderbetrokkenheid. Harry Timmermans bijvoorbeeld, algemeen
directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden
(SKOR, vijf basisscholen in Maassluis e.o.). “Bij een grote
bestuurlijke verandering hebben we besloten dat het kind
centraal moet staan bij alles wat we doen. De relatie met
de ouders hebben we daarin meegenomen. Het gaat ons
daarbij niet om ouderparticipatie in de school, maar om
het benutten van de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid van ouders. We bespreken met alle ouders het
doel dat hun kind zou moeten bereiken in een bepaald
schooljaar. Als je daarover overeenstemming hebt, kun je
makkelijker met elkaar in gesprek gaan. Zo vullen we dat
partnerschap in. Dan verdwijnt ook de angst van de leerkracht voor de ouders.”
De SKOR-scholen zitten middenin een omslag naar een situatie waarin de leerkracht meer samenwerkt met de ouders,
vertelt Timmermans. “Daarvoor hebben we leerkrachten

en dus ook stagiaires nodig die onze visie op ouderbetrokkenheid onderschrijven. SKOR heeft daartoe een convenant
gesloten met de Thomas More Hogeschool in Rotterdam,
waardoor we invloed hebben op de inhoud van de opleiding en op de beoordeling van de studenten. Veel nieuwe
leerkrachten zien bijvoorbeeld op tegen ouderavonden.
Wij leren hen om vanuit hun eigen deskundigheid én de
deskundigheid van de ouders in contact te treden met
die ouders. Ik vind het een hiaat van de lerarenopleiding
dat studenten niet leren hoe ze de deskundigheid van de
ouders kunnen aanspreken. Een van onze directeuren heeft
hierover op de pabo een workshop gegeven. Als de ontwikkeling van het kind voorop staat, dan hoort ouderbetrokkenheid standaard in het lesprogramma. Ik krijg nieuwe
leerkrachten het liefst afgeleverd met die visie.”

‘o u d e r b e t r o k k e n h e i d
h o o r t s ta n d a a r d i n h e t
lesprogramma. door het
c o n v e n a n t h e b b e n w e i n v lo e d
op de inhoud van de opleiding’
De nieuwe aanpak lijkt vruchten af te werpen. “We zien dat
ouders meer de school in komen”, vertelt Timmermans.
“Directeuren ervaren dat hun leerkrachten meer zelfvertrouwen krijgen waar het de communicatie met ouders
aangaat. Wij geloven er heilig in dat de leeropbrengsten
omhoog gaan door ouders als partners in te zetten. De
focus moet niet liggen op de methode of de inspectie,
maar op het kind.” 

Kijk op www.avspifo.nl voor het professionaliseringsaanbod van de AVS op het gebied van ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen ouders en school.
In het kader van de AVS Lezingen Academie staat in
maart 2013 ook de lezing ‘School en ouder, schouder
aan schouder’ op het programma.

Meer ouderbetrokkenheid op het AVS-congres 2013
Geïnteresseerd in dit thema? Volg dan een van deze workshops tijdens het AVS-congres
op 15 maart aanstaande:
• Ouderbetrokkenheid – Eelco Dam en Peter de Vries (forumdiscussie met o.a. een ouderexpert van het ministerie van OCW)
• De Schoolleider: opvoeder van kinderen of van leerkrachten? – Ben van der Hilst
• Maar… wie voedt nu wie op? – Machiel van de Laar
• Een kader voor samenwerking met ouders – Felecia Nace
e d u c at i e f l e i d e r s c h a p
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Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013

Komt u ook naar het
18e AVS-congres?

Congreskatern
AVS-congres  15 maart 2013  NBC, Nieuwegein
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Wilt u weten wat echt werkt om leeropbrengsten van
kinderen te verbeteren? De aanpak van Wat werkt
op school biedt een antwoord op uw vraag.
Op basis van jarenlang onderzoek onderscheidt Marzano elf
factoren die aantoonbaar effect hebben op de leerprestaties
en ontwikkeling van kinderen. U als schoolleider kunt deze
factoren gericht beïnvloeden om tot een succesvolle
onderwijsaanpak te komen. De educatieve uitgaven in
de reeks Wat werkt op school gaan in op de elf factoren.
Een bron van inspiratie en vol praktische tips.

• Haalbaar en
gedegen programma
• Uitdagende doelen &
eﬀec�eve feedback

• Thuissitua�e
• Achtergrondkennis

• Betrokkenheid van
ouders en gemeenschap

• Mo�va�e

• Veilige, ordelijke omgeving
• Collegialiteit en
professionaliteit

Prestaties en
ontwikkeling
van de leerling

Klaar voor de 21e eeuw!

• Sturing & herontwerpen
programma

• Didac�sche aanpak

Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig
die nu nog niet beschikbaar is. Om leerlingen toch
• Pedagogisch handelen &
klassenmanagement
goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende
wereld, moeten scholen vaardigheden aanleren.
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Volg onze workshop op het AVS congres (Route 1: Organisatie)
Educatief leiderschap: een pedagogische opdracht voor morgen!
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0118 - 480880
www.bazalt.nl

070 - 4482828
www.hco.nl

0118 - 480800
www.rpcz.nl

08850 - 73888
www.fontys.nl/fydes

079 - 3295600
www.onderwijsadvies.nl
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e d u c at i e f l e i d e r s c h a p
Niet alleen ouders en leerkrachten zijn bezig met opvoeding, maar
ook mensen in de wijk, van de sportclub en Jeugdzorg bijvoorbeeld.
Opvoeden is inderdaad een hele puzzel en de schoolleider heeft
de belangrijke taak aan een optimale verbinding tussen school en
omgeving te werken. Dat vraagt nogal wat van de schoolleider.
Op het AVS-congres wordt in ongeveer 30 verschillende sessies
het thema ‘Opvoeden, een hele puzzel’ belicht, ingedeeld in twee
routes: organisatie (route 1) en omgeving (route 2). Bij route 1 wordt
vooral ingegaan op leiderschapsstijlen, wat de schoolorganisatie
kan betekenen voor het lerend vermogen van leerlingen en de
competenties die schoolleider en leerkracht hierbij nodig hebben.
Bij route 2 staan omgevingskenmerken centraal, historische en
demograﬁsche aspecten en maatschappelijke ontwikkelingen en
de taak van de leidinggevende hierin.

Sprekers
Inleider van dit congres is René ten Bos, hoogleraar ﬁlosoﬁe aan de
Radboud Universiteit. Het is volgens hem onjuist dat leiderschap
vaak verbonden wordt met resultaatgerichtheid. Echte leiders willen
de wereld in beweging zetten en zijn daarbij relatief onverschillig
over resultaten. Managers moeten zichzelf genezen van ‘resultatitis’
en opnieuw leren te coördineren. Daar wordt iedereen – en vooral
ook de professional – beter van. Ten Bos geeft ook een verdieping
van zijn opvattingen in een workshop.
Brent Davies verzorgt een plenaire sessie en verdiepende workshop
in route 1 over het leiden van een strategisch gerichte school,
gebaseerd op zijn boek ‘Leading the strategically focused school’.
In een sessie van Jos Hagens over systeemleiderschap hoort u
hoe u minder als ingenieur en meer als bioloog te werk kan gaan
en meteen meer ontspannen en rustig in uw professionele leven
kunt staan.
In route 2 ventileert Micha de Winter zijn opvattingen in ‘Verbeter de
wereld, begin bij de opvoeding’ en Ella Kalsbeek in ‘Samen bouwen
aan een toekomst voor ieder’, waarin ze belicht wat een kind met
problemen nodig heeft vanuit onderwijs en Jeugdzorg om het beter
te laten functioneren.

De centrale afsluiting wordt verzorgd door Joop Kanen, voorzitter
van Loyalis. Zijn toonaangevende leiderschapsﬁlosoﬁe gaat in op
de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je moet medewerkers
ook kunnen loslaten en niet bang zijn dat ze op hun neus vallen,
want daar leren ze juist van. Dit kan een succesvolle beweging op
gang zetten. Kanen trekt de parallel met zijn uit de hand gelopen
hobby bergbeklimmen.

Inspiratie en ontspanning
Naast het aanbod van sprekers, is er weer een uitgebreide
informatiemarkt, met voor het onderwijs relevante organisaties.
Een van de krachten van het AVS-congres is dat u onderling van
gedachten wisselt, reﬂecteert en inspiratie opdoet. Dat kan op de
informatiemarkt, tijdens de workshops, in de pauzes, in de AVSstand en natuurlijk ook na de gezamenlijke afsluiting tijdens de
‘Drinks&Bites’. Onder het genot van een scala aan mediterrane,
oosterse en Nederlandse versnaperingen en de sfeervolle klanken
van de akoestische band ‘At Your Service’ kunt u de dag afsluiten
in informele setting.

U kunt zich aanmelden
voor het congres op
www.avs.nl/congres2013

Locatie: NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein,
tel. 030-6026900.
Routebeschrijving: www.n-b-c.nl
Meer informatie: Paul van Lent ( p.vanlent@avs.nl) en
Karen Titulaer ( k.titulaer@avs.nl ), tel. 030-2361010.
Of kijk op www.avs.nl/congres2013
Vragen over inschrijving: Sylvia Veerman, congres@avs.nl

advertentie

4  avs- congre s 2013

HRM-ondersteuning
speciaal voor AVS-leden

Kwaliteit voor de klas, daar staan mensen achter

Gratis demonstratie
VervangingsManager
www.driessen.nl/vervangingsmanager of
bezoek ons op het AVS-congres

Goed onderwijs geven staat of valt met de juiste mensen.
Maar soms krijgt u onverwachts te maken met ziekte of
afwezigheid van collega’s. Dat zorgt in het onderwijs vaak
voor lastige situaties, want zonder mensen geen onderwijs.
Het zoeken van vervanging levert vaak een hoop stress op.
U wilt uiteraard de kwaliteit voor de klas waarborgen en
daarbij geen zorgen hebben over het regelwerk en risico
dat er bij vervanging komt kijken.
Bij Driessen zijn we ons als AVS-voordeelpartner van deze
situatie bewust. Wij zijn als HRM-dienstverlener al jaren
goed bekend in de onderwijssector. Daarom hebben we de
VervangingsManager ontwikkeld. Deze digitale applicatie
maakt het mogelijk om eenvoudig en snel het totale proces
rondom het vervangen van uw medewerkers van A tot Z te
regelen.
Vraag een gratis demonstratie aan en ervaar het gemak van
de VervangingsManager.
www.driessen.nl/vervangingsmanager
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Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies
Route 1 Organisatie

Ouderbetrokkenheid
Eelco Dam en Peter de Vries
21

Educatief leiderschap: een pedagogische
opdracht voor morgen!
Marcel Bogaarts en Jack Duerings
workshop

sessie

29

Opvoeden voor de maatschappij van de toekomst is
geen sinecure. Wie heeft immers een glazen bol?
Wat we wel vrijwel zeker weten, is dat de volwassenen van morgen in een andere samenleving
terechtkomen. Onze samenleving wordt complexer,
Marcel Bogaarts
dat wijzen veel toekomstscenario’s uit. (Over)Leven
in de samenleving van de toekomst vraagt veel van volwassenen en
kinderen met betrekking tot bijvoorbeeld jezelf kennen, beheersen en
begrijpen, ook in de wijze waarop je in interactie met anderen
functioneert. Robert Marzano noemt de vaardigheden die betrekking
hebben op deze aspecten van onze ontwikkeling: ‘conatieve vaardigheden’ (aanvullend op cognitieve vaardigheden). In deze workshop
maakt u kennis met het concept van conatieve vaardigheden en
verkent u de implicaties voor de ontwikkeling van uw school.
Marcel Bogaarts is adviseur bij Bazalt. www.watwerktopschool.nl
en www.bazalt.nl. Jack Duerings is senior adviseur bij Fontys Fydes.
www.fontys.nl

Een kader voor samenwerking met ouders
Felecia Nace
sessie
23

Route 2 Omgeving
Bestaat het ‘gewone’ kind nog wel?
Lia van Meegen en Aleid Truijens

Bij ouderbetrokkenheid gaat het
erom dat ouders meer betrokken
moeten worden binnen de school.
Maar is dat wel voldoende? Is de
term ouderparticipatie niet beter?
En wie is er verantwoordelijk voor
dat ouders moeten participeren? Tijdens deze sessie bespreken we
in een forumdiscussie een aantal pregnante stellingen vanuit de
samenleving. Bijvoorbeeld over de term ‘partnerschap’ als het over
ouderbetrokkenheid gaat, om een meer gelijkwaardige of gemeenschappelijke samenwerking tussen ouders en professionals aan te
geven. Of een stelling als: ‘Om daadwerkelijk meer samen op
te trekken, is een cultuuromslag of mentaliteitsverandering onder
personeel en ouders nodig’. Ook gaan we de dialoog aan met experts
als Hans Christiaanse, projectleider ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van het ministerie van OCW en Gerda op het Veld, adviseur bij
Jeugd, sport en onderwijs NOC*NSF.
Eelco Dam is adviseur bij de AVS. Peter de Vries is hoofd consultant
bij CPS. www.avs.nl en www.cps.nl

20

workshop

Iedere basisschool heeft
tegenwoordig te maken met
kinderen met labels als autisme en
adhd. Waar komt deze toename
vandaan? Wat is de aantrekkingskracht van deze labels? Stellen we
kinderen bloot aan te veel prikkels, eisen we teveel, leggen we de lat te
hoog of onderschatten we juist hun talenten? Aleid Truijens en Lia van
Meegen verkennen in deze workshop het volgende uitgangspunt: het
zou goed zijn als we het ‘spectrum van normaal’ wat oprekken. Kunnen
we de toename van het labelen stoppen door kinderen meer grenzen
te bieden in de opvoeding, en tegelijkertijd wat relaxter te zijn? Onder
het motto: fouten maken mag. Geef het kind liefde en geef het goede
voorbeeld en temper je torenhoge verwachtingen, aldus Truijens.
Wat betekent dit uitgangspunt voor de pedagogische aanpak van uw
school? Wat vraagt dit van de schoolleider? Wat betekent dit voor de
school die Passend onderwijs wil bieden?
Lia van Meegen is adviseur bij KPC, www.kpcgroep.nl. Aleid Truijens
is columniste van de Volkskrant en auteur van het boek ‘Opvoeden!
Een nieuwe blik op een eeuwenoud beroep’.

Zoals u weet, reikt schoolleiderschap veel verder
dan tot het schoolplein. Wat leerlingen buiten de
school ervaren, is van cruciaal belang voor hun
welzijn en heeft vaak effect op hun leerprestaties.
In deze workshop onderzoeken we hoe schoolleiders de thuisomgeving kunnen beïnvloeden en
ouders kunnen helpen actievere en beter geïnformeerde deelnemers
in het leerproces te worden. Hoe kunt u (onbekende) talenten bij
ouders aanboren? Hoewel veel ouders het thuis leren ondersteunen,
is de omvang van deze steun vaak beperkt. U leert op creatieve wijze
de betrokkenheid van ouders te maximaliseren, waardoor de
schoolresultaten kunnen verbeteren. U raakt gemotiveerd om direct
met ouders aan de slag te gaan. Deze sessie is in het Engels.
De uit de VS afkomstige Felecia Nace is directeur van Partners
4 Educational Change. www.partners4educationalchange.org.
Ze publiceert regelmatig artikelen over onderwijshervormingen,
o.a. in het ESHA magazine. www.eshamagazine.com

advertentie

WERKBARE

OPLOSSINGEN EN
MEETBARE RESULTATEN
OSG adviseert, begeleidt en ondersteunt bestuur en
management van organisaties binnen onderwijs, welzijn en
zorg. Uniek is ons integrale dienstenaanbod, waardoor onze
specialisten in staat zijn beleid en uitvoering in uw organisatie
op elkaar aan te sluiten. Met OSG bent u daarom verzekerd van
werkbare oplossingen en meetbare resultaten.
Onze specialisten werken vanuit partnerschap en laten u daardoor
excelleren op onder meer:
t)3'MFYEJFOTUFO
t'JOBODF
t)VJTWFTUJOH
t0SHBOJTBUJF
t+VSJEJTDIFEJFOTUWFSMFOJOH
Wij werken vanuit vestigingen verspreid over heel Nederland.
Zo garanderen wij persoonlijk contact. Daarbij voorzien onze
diensten Advies, Administratie en Personeel in een volledige
service, die op uw wensen wordt afgestemd.
Bezoek
onze
inform
atiesta
nd
tijdens
het AV
S
congre
s!

OSG
T (026) 323 88 11
Postbus 318
E info@osg.nl
")"3/)&. I www.osg.nl
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Informatiemarkt
Dit jaar hebben zich weer vele organisaties ingeschreven om zich te presenteren op
onze informatiemarkt. Daarmee maken zij ons congres mede mogelijk. De AVS bedankt
hierbij alle hoofdsponsoren, houders van congrespakketten en standhouders.

1
2

BMC advies management
Alberts vertrouwd met
Onderwijs
3 SchoolleidersregisterPO
5 De Roo Management & Advies
6 Inﬁnite Financieel
7 AVS
8 Wat werkt op school
9 Natuurlijk leren
10 Centrum voor Nascholing
Amsterdam
11 Kennisnet

12
13
14
15
16
17
18

Driessen HRM_Payroll
OSG
Bazalt
DUO
Oberon
Tredin
Europees Platform – internationaliseren in onderwijs
20 DUO Onderwijsonderzoek
21 TopManagementOnderwijs.nl

23 Van Beekveld & Terpstra
Organisatieadviesbureau
24 KPC Groep
25 CPS Onderwijsontwikkeling &
Advies
26 Loyalis
27 Dubaboard
28 Presikhaaf Schoolmeubelen
30 Foleta
31 Schilte

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

33 Stichting Lunchen op School
(LoS)
35 CBE
36 Teachers Channel – Koninklijke
van Gorcum
37 Pro Mereor, inkoopcentrum
38 N-BIS
39 Giralis Groep
40 ParnasSys
41 Yalp
42 Kwintessens

advertentie
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Verstand van leren
Gevoel voor mensen

Advies
Opleiding en training
Onderzoek en ontwikkeling

Bezuinigingen, opbrengstgericht werken,
invoering van passend onderwijs, in
bepaalde regio’s krimpende leerlingenaantallen. Deze tijd vraagt om slim
organiseren van onderwijs en resultaatgericht werken aan schoolontwikkeling.
Onze adviseurs werken samen met leraren,
teams, schoolleiders en bestuurders aan
duurzame oplossingen voor vraagstukken
op het gebied van onderwijskwaliteit,
professionalisering en organisatieontwikkeling.
We zetten onze kennis en expertise in op
alle niveaus van onderwijsorganisaties. Van
advisering over integrale kindcentra tot het
ondersteunen van leerkrachten in handelingsgericht werken. Van de realisatie van

Een gezonde basis
voor nieuwe groei

opbrengstgericht onderwijs tot meer halen
uit minder middelen. Zo creëren we samen
met onze opdrachtgevers een gezonde
basis voor nieuwe groei.
We brengen u graag in contact met
scholen en besturen die u meer vertellen
over de resultaten die zijn geboekt samen
met KPC Groep.

Meer weten? Kijk op: www.kpcgroep.nl
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Overzicht
workshops
en sessies
Route 1 Organisatie

Route 2 Omgeving

Plenaire sessies

Plenaire sessies

1

2

Een strategisch gerichte school leiden (Engels)
Brent Davies
Systeemleiderschap
Jos Hagens

Workshops/sessies
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

28

29

Kinderopvang op school: van last naar lust
Ineke Renckens
Onderwijshuisvesting: kansen en bedreigingen
Jan Schraven
Zorg & Onderwijs 1Match
Merlijn Norder en Koos Stienstra
Het kind centraal (Engels)
Jim Wynn
Opvoeden en ondernemen in evenwicht
John G. de Leeuw
Schoolleiders die loslaten… wat is hun verhaal?
Pieter Spinder en Jos van Oosten
Meerjarenplanning: hoofdzaak of hoofdpijn?
Rick de Wit
Op en top professioneel leiderschap
Jos Hagens
Een strategisch gerichte school leiden (Engels)
Brent Davies
De schoolleider: opvoeder van kinderen of van leerkrachten?
Ben van der Hilst
Niets doen is geen optie!
Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot
Een leidinggevende kan niet zonder euro’s, wel zonder
excelsheet
Jan Looise
Leiders als ‘Warriors for the human spirit’
Jan Jutten
Educatief leiderschap: een pedagogische opdracht
voor morgen!
Marcel Bogaarts en Jack Duerings

15

16

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
Micha de Winter
Samen bouwen aan een toekomst voor ieder
Ella Kalsbeek

Workshops/sessies
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Samen verantwoordelijk voor Passend onderwijs
Gerard van Uunen
Opvoeden doe je niet alleen!
Integraal Kindcentrum als dé oplossing
Theo Lansu, Mireille van Duuren en Ans Keij
Omgaan met social media op school; do’s en don’ts
Frans Schouwenburg
Bestaat het ‘gewone’ kind nog wel?
Lia van Meegen en Aleid Truijens
Ouderbetrokkenheid
Eelco Dam en Peter de Vries
Maar… wie voedt nu wie op?
Machiel van de Laar
Een kader voor samenwerking met ouders (Engels)
Felecia Nace
De deuren open of dicht?
Werken aan uw maatschappelijke opdracht
Sophie Verhoeven en Wilma Willems
Coördineren boven controleren
René ten Bos
De invloed van internet op scholen
Fred Verboon
Decentralisatie jeugdzorg biedt Passend onderwijs kans
Robbin Haaijer en Fieke Raaijmakers
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Informatiemanagement:
keuzes maken vanuit de schoolvisie
Meedoen aan alle nieuwe ontwikkelingen op ict-gebied

Binnen onze scholengroep zijn het leerlingvolgsysteem, de

is ﬁnancieel niet haalbaar. Als school moet je keuzes

communicatie met ouders en de zorgdossiers nu niet auto-

maken. Het liefst goed doordachte keuzes, geworteld in

matisch aan elkaar gekoppeld. Na ons gesprek met Margreet

de visie op onderwijs en de plaats die ict en informatie-

werd duidelijk dat we onze gebruikerswensen voor deze

stromen hier in hebben. Informatiemanagement wordt dit

informatiestromen helder moeten hebben om een duidelijke

genoemd. Kennisnet biedt scholen een handreiking om hier

visie te formuleren.“

zelf mee aan de slag te gaan.
Onderwijsvisie
“We waren op de scholen binnen ons bestuur toe aan een

Margreet Vermeer is tevreden over de manier waarop het be-

nieuwe stap in het organiseren van onze ict en van onze

stuur aan de slag is gegaan. “Ik wil met mijn sessies over infor-

informatiestromen.” Aan het woord is Mariska Verschoor, bo-

matiemanagement bereiken dat scholen beseffen hoe belangrijk

venschools directeur van een groep scholen in Rotterdam, met

het is om zelf de regie in handen te nemen bij beslissingen over

ict-beleid in haar portefeuille. “Daarom hebben we Margreet

ict en informatiesystemen en dit integraal te organiseren.

Vermeer van Kennisnet uitgenodigd voor een gesprek met de
directies. Het was heel verhelderend om onze scholen door de

Hun eigen onderwijsvisie moet daarbij leidend zijn. De ene

ogen van een betrokken, kritische buitenstaander te bekijken.

school vindt 21ste eeuwse vaardigheden erg belangrijk, bij

Margreet richtte het gesprek op visie-ontwikkeling en de

de andere school ligt de nadruk vooral op ‘differentiatie en

organisatie van informatiestromen: Wat voor school ben je

onderwijs op maat’. Vanuit hun visie kunnen ze bijvoorbeeld

nu? Met welke kernbegrippen typeer je jezelf als school? Wat

formuleren welke eisen ze stellen aan een nieuw leerlingvolg-

voor school wil je graag zijn? Wat is de rol van ict en van de

systeem. Dan maken ze een gerichte keuze.”

informatiestromen hierin? En waar sta je over 5 jaar?”
Informatiemanagement: keuzes maken vanuit de schoolvisie

Informatiestromen

Scholen die aan de slag willen met informatiemanagement kun-

Dit gesprek hielp Mariska om hun schoolvisie scherp te ver-

nen de informatie doornemen op richtenvanict.kennisnet.nl

woorden: “Wij willen graag 21ste eeuwse vaardigheden een

of contact opnemen met binnendienst@kennisnet.nl voor een

plek geven in de school. Dit heeft consequenties voor ons

gesprek of ambitiesessie.

informatiemanagement. Hoe pakken we dit aan? Hoe moeten we
onze informatiestromen inrichten en stroomlijnen, zodat de
juiste gegevens aan elkaar gekoppeld worden? De antwoorden
hier op gaan we in een schoolplan vastleggen.

Kennisnet is de publieke ict-partner die met expertise, voorzieningen en innovatie onderwijsinstellingen in het po, vo en mbo
in positie brengt om maximale kracht uit ict te halen. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs.
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Leesvaardigheid
is voor veel leerlingen
een groot struikelblok
Verbeter de leesvaardigheid én examenresultaten.
Kom langs bij onze stand op het AVS congres en maak kennis
met onze succesvolle aanpak.

[033] 453 43 43

cps@cps.nl

|

www.cps.nl

|

Twitter: @CPSonderwijs

advertentie

|
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CPS

LOG IN ON
De professionaliseringswebsite voor iedere docent,
bestuurder en directeur

Nu misschien wel.
Maar ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik

Registreer gratis op
www.teacherschannel.nl

Hier ontwikkelt u uw kennis,
vaardigheden en kwaliteiten
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Al 25 jaar
een betrouwbare
partner

Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg

Uw opdracht is
onze opdracht
Beter onderwijs. Betere jeugdhulp. Met meer rendement
en meer betekenis. Daar staan we voor. Daar geloven we in.
Daar dragen we aan bij.
Samen met u realiseren we duurzame oplossingen en noodzakelijke veranderingen.
Met verrassende werkvormen, leerzame interventies en deskundig advies.
We begeleiden veranderingsprocessen en helpen samenwerking vorm te geven.
Praktijkgericht, op maat gesneden en met oog voor de mensen en het resultaat
dat u wilt behalen.
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Organisatieadvies | Onderzoek & Evaluatie | Interim-management | Werving & Selectie

8Xe^\jcfk\eY`a[\IXX[mXe
Fi^Xe`jXk`\$8[m`\jYli\Xlj
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Passend Onderwijs doe je niet alleen
Dilemma’s delen, ambities formuleren en dan samenwerken. Drie sleutels om
Passend Onderwijs succesvol te maken. Voor alle kinderen moet er een
passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school zo dicht mogelijk bij
huis. Als het echt nodig is in het speciaal onderwijs. Leraren en schoolleiders
krijgen in het nieuwe stelsel nog meer voor hun kiezen. Schoolbestuurders
staan voor de opdracht de verbinding tussen leerlingen, leerkrachten,
schoolleiders, collega bestuurders, jeugdzorginstellingen en gemeenten vorm
te geven. Een complexe opdracht waarbij veel inhoudelijke, strategische en
financiële belangen een rol spelen.
Passend Onderwijs gaat te veel over zorg en begeleiding, terwijl het meer zou
moeten gaan over de betekenisvolle relaties tussen leraar en leerling. De
(senior) adviseurs, interim-managers, projectleiders en onderzoekers van
BMC ondersteunen schoolbesturen, jeugdzorginstellingen en gemeenten,
zowel bij organisatievraagstukken als bij de totstandkoming van de verbinding
met andere partijen en de concrete implementatie van oplossingen.
Wij hopen u tijdens het AVS-congres in onze workshop ‘Opvoeden doe je
niet alleen! Integraal Kindcentrum als dé oplossing’ en in onze stand te
mogen ontmoeten!
Kijk voor meer informatie, onze visie en onze praktijken eens op de
geheel vernieuwde website www.bmc.nl.

advertentie

Samen naar beter

CBE Academica

Programma 2013

Start nieuwe leergangen

28 mrt en 26 sept: Board Room voor
bestuurders PO
20 mrt en 24 sept: Executive Room voor
schoolleiders PO
20 mrt: Docentenroom
14 mrt: HR Room

High Performance Schools
Kennismakingsessies nieuwe expeditie
25 mrt: 10:30-12:30 uur
1 april: 10:30-12:30 uur

Nieuw! Word lid!

CBE Kenniskring
Met netwerkbijeenkomsten en gastsprekers onder wie Job Cohen, Aleid Truijens,
John West-Burnham, Staf en Paul Depla en Yvonne Moerman

www.cbeacademica.nl
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avs- congre s 2013  17

Zo Onderwijs en Opvang integreert onderwijs en
kinderopvang. Giralis Groep ziet uitdaging om kinderen
te laten leren en ontwikkelen in de breedste zin van het
woord. Elke dag opnieuw.
O Biedt zo handvatten voor een complementair curriculum.
O Leert professionals met verschillende achtergronden
elkaar te waarderen.
O Benut competenties vanuit verschillende invalshoeken.
O Maakt gebruik van ontwikkelingsvolgsystemen die op
elkaar zijn afgestemd.
O Stelt proactieve doelstellingen vast vanuit een
opbrengstgerichte houding.
O Stelt doelstellingen halfjaarlijks met ouders en
professionals vast en bij.
O Is helder voor ouders.
ZOOO, hét pedagogisch/didactisch concept waarin
leerkracht, pedagogisch medewerker en leidster in één
team rond het kind staan.

advertentie
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ZOOO is één van de labels van Giralis Groep - www.giralisgroep.nl

Kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid
www.wmk-po.nl
f instructiegedrag
f interne begeleiding
f schoolleiding
www.vhm-po.nl

Nu misschien wel.
Maar ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik

N
W

O
S

Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid
www.dhh-po.nl
Reken-wiskundebeleid
van uw school
www.erwdkompas.nl

Een antwoord op al
uw schoolvraagstukken!

advertentie
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Gratis Kleuterklasscreening
Best lastig, jezelf continue
verbeteren. Zeker in de woelige
wereld van het onderwijs waarin
veranderingen elkaar zo snel
opvolgen!

Onderwijs mogelijk maken
Onderwijs mogelijk maken

Alberts reikt u de hand!
Laat uw kleuterklassen nu gratis
en vrijblijvend screenen door
onze adviseurs en ontvang een
inhoudelijk advies waarmee u
praktisch uit de voeten kunt!
Want dát is Alberts: bijzonder
betrokken!

De Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) maakt elke dag
werk van onderwijs. Op het AVS-congres krijgt u onder
andere informatie over BRON, de bekostiging van uw
onderwijsinstelling
en onze
onderwijsdata.
BRON: het Basisregister
Onderwijs
BRON: het Basisregister Onderwijs

DUO beheert BRON. In dit register zijn de persoons- en onderwijsgegevens opgeslagen van alle leerlingen die bekostigd
onderwijs
volgen.
Bekostiging
van onderwijsinstellingen

Bekostiging van onderwijsinstellingen

De gegevens in BRON worden gebruikt voor de bekostiging
van onderwijsinstellingen en voor beleidsinformatie. Scholen
ontvangen van DUO geld voor personeelskosten en materiële
uitgaven. Daarnaast verzamelt DUO financiële instellingsgegevens. Dit doen we in opdracht van het ministerie van OCW.
Onderwijsinformatie

Onderwijsinformatie

DUO biedt via de eigen website anonieme, algemene onderwijsgegevens aan van bekostigd onderwijs in Nederland. DUO
speelt hiermee in op de vraag naar onderwijsgegevens van
scholen, burgers en overheidsinstanties.
Daarnaast levert DUO ook gegevens aan organisaties zoals
Kennisnet, Stichting Schoolinfo (Vensters) en de Inspectie van
het Onderwijs.

Uw totaalleverancier
Alberts Onderwijs is uw totaalleverancier voor het
basisonderwijs en educatief speelgoed. Met meer
dan 500 manjaren aan ervaring en een uitgestrekt
assortiment ontzorgt en adviseert Alberts u tot in
de puntjes. Alberts, vertrouwd met onderwijs!

www.alberts-onderwijs.nl
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inschrijfformulier  avs-congres, 15 maart 2013
u kunt zich ook aanmelden op www.avs.nl/congres2013
Ik ben lid en neem als introducé mee, max. 1 per lid (voor 295 euro):

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Opvoeden, een hele puzzel’:
Ik ben lid en betaal 250 euro
Ik ben geen lid en betaal 510 euro
Ik word lid van de AVS (met actiekorting) en betaal de ledenprijs

Naam introducé
E-mail introducé

De introducé ontvangt via de mail een apart inschrijfformulier.
persoonlijke gegevens:
Relatienummer
Naam en voorletters

v/m

u volgt altijd een plenaire sessie. daarnaast kunt u een andere
(plenaire) sessie of workshop volgen.

Adres

ik meld mij aan voor:

Postcode en plaats

eerste keuze

reservekeuze

Telefoon privé

Plenaire sessie
(nummer en spreker)

Plenaire sessie
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker)

Plaats en datum

Handtekening

E-mail
Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/anders

organisatiegegevens:
Brinnummer
Naam school/organisatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Factuur naar privé/organisatie

stuur dit formulier ongefrankeerd naar:
avs: antwoordnummer 9019, 3500 za utrecht
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Ouderbetrokkenheid in de praktijk
Uw school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid, en u laat aan
ouders blijken dat u als school ouderbetrokkenheid belangrijk vindt. Ouders
ondersteunen het onderwijs door thuis met hun kinderen over school te praten.
Niet alleen over huiswerk en leerprestaties, maar over het gehele welbevinden
van het kind op school. Ouders, leraren en leerlingen voelen zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor het onderwijs .
• Dubaboard wil voor uw basisschool het veilige communicatieplatform zijn;
het is alleen toegankelijk voor de betrokkenen.
• Dubaboard bevordert communicatie tussen school, ouders en leerlingen.
• Eenvoudig te installeren door koppeling met ParnasSys en Kennisnet
• Gemakkelijk toegankelijk via de PC, een tablet, of de smartphone.
• Leerlingen maken op een veilige manier kennis met social media.
Stuur ons voorafgaand aan het congres een email (info@dubaboard.nl) voor meer informatie,
en u maakt automatisch kans op één van de drie tablet-pc’s die wij mogen weggeven tijdens
het AVS-congres. Op onze website wordt u geïnformeerd, en heeft u de mogelijkheid om een
proefaccount aan te vragen. (www.dubaboard.nl) T. 070 891 76 33

“Bezoek onze stand!”

redenen
om het
AVS-congres
te bezoeken

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Netwerken, interessante discussies aangaan
en informatie uitwisselen
Collegiale ontmoetingen met ‘gelijkgezinden’
Boeiende sprekers en interessante workshops
Energie en inspiratie opdoen
Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke
ontwikkeling
Goede voorbeelden en ideeën opdoen:
leren van collega’s
Informatie over actuele ontwikkelingen,
visies en modellen op onderwijsinhoudelijk
en leidinggevend gebied
Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten
en producten
Drinks & Bites voor alle congresdeelnemers
Weer weten waarom u schoolleider bent geworden

zo k an het ook !  good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan.
De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand
in Zo kan het ook!: om de dialoog aan te kunnen gaan met de samenleving
beschikt schoolbestuur Optimus in Noordoost-Brabant sinds augustus 2012
over een maatschappelijke adviesraad, die het bestuur als sparringpartner
voorziet van speciﬁeke expertise bij de besluitvorming. tekst vanja de groot

de maatschappij
als klankbord
voor het bestuur
Bestuursvoorzitter Marc van Baast van
kwam op het idee voor de maatschappelijke
adviesraad doordat hij zelf in een soortgelijk orgaan zit van een vo-bestuur (OMO).
“Waar OMO echter meerdere van dit soort
raden kent op schoolniveau, om de lokale
binding te verstevigen, is de adviesraad
van Optimus er een op bestuurlijk niveau,
met een regionale functie. Ons werkgebied
strekt zich uit over een afstand van zestig
kilometer, dan is het belangrijk dat je de
regionale binding in stand houdt en het
gesprek aangaat met de ‘buitenwereld’
over belangrijke thema’s.” Daarnaast is de
raad in het leven geroepen ter onderbouwing van de besluitvorming naar buiten toe.
“Niet zozeer om bestuurlijke beslissingen in
te dekken, maar voor de voeling en verankering met de samenleving en de maatschappelijke legitimering. Van Baast kent geen

De maatschappelijke adviesraad van schoolbestuur Optimus (33 po-scholen, waarvan
32 katholiek en één protestant-christelijk) komt
gemiddeld twee keer per jaar samen. Uiterst
links bestuursvoorzitter Marc van Baast.
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andere besturen in het primair onderwijs
met een maatschappelijke adviesraad.
Overlapt de functie van de adviesraad niet
met die van de Raad van Toezicht en GMR?
Daarmee bespreekt het bestuur immers
ook het beleid en zij zijn ook ingebed in de
maatschappelijke omgeving van de onderwijsorganisatie. Van Baast: “Voor een deel
is er overlap, maar een belangrijke verschil
is dat de formele relatie heel anders is. De
RvT is tenslotte mijn werkgever, een intern
orgaan. Dat praat toch anders, minder vrij
en onbevangen. Onze externe maatschappelijke adviesraad biedt zuiver inhoudelijke
deskundigheid vanuit hoogwaardige specialisaties, zonder andere ‘ruis’. Het voegt
echt iets toe aan bestaande organen als
de RvT en GMR.”
De maatschappelijke raad van Optimus
komt gemiddeld twee keer per jaar samen
en bestaat tot dusver uit vertegenwoordigers van vijf sectoren: bedrijfsleven, kerk,
openbaar bestuur, voortgezet onderwijs en
cultuur. Van Baast: “We hebben bewust
gekozen voor personen die los staan van
onze organisatie . De oud-wethouder/openbaar bestuurder oefende zijn functie bijvoorbeeld niet uit in onze regio en de oud-rector
komt van een vo-school waar geen binding
mee is.” Het is aan de raad zelf om te beslissen of incidentele of structurele uitbreiding
van de expertise op andere terreinen nodig
is. Op dit moment zijn de deelgebieden
jeugdzorg, lokaal bestuur, (buitenschoolse)
kinderopvang, kleine kernen, (christelijke) identiteit, sport, cultuur, voortgezet

onderwijs, verstedelijking en leefbaarheid
‘gedekt’. De raadsleden krijgen een vrijwilligers- en een reiskostenvergoeding.
Het College van Bestuur zelf maakt als
adviesvrager geen deel uit van de raad,
maar legt het orgaan zaken voor waarover
het de visie van de deskundigen op de speciﬁeke deelterreinen wil horen. Andersom
leggen de raadsleden vanuit hun expertise
ook relevante onderwerpen voor aan Van
Baast en zijn collega-bestuurder (lid CvB).
De adviezen van de raad, wat daar wel of
niet mee gedaan wordt en waarom, komen
onder andere op de website van Optimus
te staan. “Dat kunnen bijvoorbeeld criteria
zijn om een school te sluiten.”
Want een van de belangrijkste in ingewikkeldste thema’s op de agenda is krimp, waar
de regio in hoge mate mee te maken heeft.
“Dat dit onderwerp leeft en gevoelig ligt
blijkt wel uit het feit dat bijvoorbeeld een
dorpsraad onze maatschappelijke adviesraad al goed weet te vinden als het gaat
om het mogelijk sluiten van een school.
Die bekendheid is positief, maar het is niet
wenselijk dat de adviesraad bij politiek
gevoelige onderwerpen massaal bestookt
wordt door allerlei belangenverenigingen ,
waardoor de raad wellicht minder objectief
gaat adviseren. Dat kan invloed hebben op
onze besluitvorming.”
Van Baast denkt dat de aanwezigheid van
de maatschappelijke adviesraad de kwaliteit van de besluitvorming verhoogt. “Voor
met name grote besturen zoals wij, die de
regionale binding in stand willen houden
en behoefte hebben aan verantwoording en
legitimering, kan zo’n raad een meerwaarde
zijn. Alleen al om te laten zien dat we besluiten niet zomaar uit onze duim zuigen.” 
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook!’
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goed onderwijsbestuur

invloed bestuurders op
onderwijsresultaten
Dat ook bestuurders, indirect, invloed
uitoefenen op de resultaten van het
onderwijs was een van de speerpunten
in het project Opbrengstgericht
leiderschap. Dit project was gericht
op de versterking van de kwaliteit van
bestuur en schoolleiding in het kader
van opbrengstgericht werken. Het
onlangs verschenen onderzoeksrapport
‘Functioneren van besturen’ van NWO/
Beleidsgericht Onderzoek Primair
Onderwijs Educational Governance*,
bevestigt dat leerlingen proﬁteren van
goed bestuur.
tekst carine hulscher-slot

Zoals ook uit eerder gepubliceerd en in deze
rubriek beschreven onderzoek blijkt, heeft
inmiddels het grootste deel van de besturen
de verantwoordingssystematiek volgens de
beginselen van goed onderwijsbestuur ingericht. Een groot deel van de besturen geeft
aan te werken als lerende organisatie en de
PDCA-cyclus toe te passen. Ruim driekwart
van de bestuurders evalueert regelmatig de
doelstellingen in het schoolplan, formuleert
SMART-doelen en ervaart klachten als stimulans voor kwaliteitsverbetering.
De meeste besturen vergelijken de
opbrengsten van de scholen onderling en
hebben een plan van aanpak voor het geval
scholen als (zeer) zwak worden aangemerkt.
Collegiale visitatie, oftewel leren van elkaar,
komt bij iets minder dan de helft van de
besturen voor. Dit was juist bij de deelnemers aan het project Opbrengstgericht
leiderschap een van de verworvenheden.

Prioriteit

Het onderzoek van NWO wijst
uit dat de onderwijsopbrengsten voor een
belangrijk deel door leerlingenstromen
worden bepaald. Hiermee wordt bedoeld
dat het aandeel van leerlingen met een

hoog gewicht bepalend is voor de resultaten
bij de Cito-toets.
Maar ook de focus van het bestuur op
goed bestuur, kwaliteit en samenwerking
speelt een rol bij de onderwijsopbrengsten.
Scholen hebben hogere onderwijsopbrengsten als het bestuur ver is gevorderd met de
verantwoording op basis van de Code Goed
Bestuur. Dit blijkt vaker bij meerpitters dan
bij eenpitters het geval te zijn. De focus
op kwaliteit komt bovendien meer voor bij
besturen die de PDCA-cyclus hanteren.
Als er overeenstemming is tussen bestuur
en school/scholen over de mate van prioriteit die wordt gegeven aan de kwaliteit
van het onderwijs, is er sprake van een zeer
positieve invloed op de resultaten van het
onderwijs. Bestuurders die bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid ook ouders en
personeel betrekken, en waarbij de school
een belangrijke stem heeft in het kwaliteitsbeleid, hebben de hoogste leeropbrengsten,
blijkt uit het onderzoek.
De onderzoekers merken, op basis van
trendanalyses, op dat de besturen die de
Code Goed Bestuur hanteren gemiddeld de
hoogste onderwijsopbrengsten hebben. Zij
begonnen het onderzoek met de verwachting dat de context waarbinnen besturen en
scholen werken bepalend is voor de onderwijsopbrengsten. Deze verwachting is in het
onderzoek bewaarheid geworden.

Inhaalslag

De onderzoekers constateren
dat de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur
bepalingen bevat die een gunstige invloed
hebben op deskundigheidsbevordering,
het positioneren van het personeel
met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs, de verantwoording aan
ouders en stakeholders en een integere
bedrijfsvoering.
Ze waarschuwen voor het risico dat eenpitters en kleine besturen achterblijven in de

besturen die de code goed bestuur
hanteren, hebben gemiddeld de hoogste
onderwijsopbrengsten
k a der prim a ir f ebrua ri 20 13

ontwikkeling naar goed bestuur en dat hun
scholen vaker dan andere scholen als zwak
of zeer zwak worden beoordeeld.
De onderwijsinspectie concludeerde in het
Onderwijsverslag 2012 dat de kwaliteitszorg
in scholen niet is verbeterd en op onderdelen zelfs is verslechterd. De onderzoekers
constateren juist dat er een inhaalslag heeft
plaatsgevonden onder de scholen die nauwelijks aan kwaliteitszorg deden.
Vast te stellen is dat zowel bestuurders als
schoolleiders, elk vanuit hun eigen taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
van cruciaal belang zijn voor de onderwijskwaliteit en dus de opbrengsten van de
leerlingen.
* September 2012, zie www.rug.nl en Kader
Primair 5, januari 2013, pagina 9.
Carine Hulscher-Slot
(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam
bij de AVS als senior adviseur op
het gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggenschap,
organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding,
scenario’s voor krimp, goed onderwijsbestuur en Policy Gover nance®. Ook houdt
zij zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.

studiedag goed
onderwijsbestuur
De AVS verzorgt dit voorjaar eendaagse
studiedagen (maatwerk is mogelijk)
over goed onderwijsbestuur voor
zowel schoolleiders als bestuurders.
Met onder andere aandacht voor de
gevolgen van de scheiding van bestuur
en intern toezicht en de verschillende
mogelijkheden om de rol van bestuurder
in te vullen.
Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/pifo/voorjaar2013
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specia al (ba sis)onderwijs

transitie jeugdzorg:
een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Het vormgeven en uitvoeren van de
wet Passend onderwijs is niet alleen
een opdracht van het onderwijs,
maar heeft ook gevolgen voor het
gemeentelijke beleid. Tegelijkertijd
bereiden gemeenten zich voor op de
Transitie Jeugdzorg, die in 2015 in
werking treedt. De stelselwijziging
Passend onderwijs is voor het
onderwijs inmiddels wel duidelijk,
maar wat wil men bereiken met de
transitie van de jeugdzorg?
tekst gerard van uunen

De jeugdzorg moet anders en beter worden
georganiseerd. Over deze conclusie zijn
vrijwel alle rapporten en onderzoeken die de
laatste jaren zijn verschenen eensluidend.
Deze rapporten spreken weliswaar over
successen die dankzij toegewijde professionals en ondanks het bestaande stelsel zijn
geboekt, maar gaan vooral in op de tekortkomingen van de huidige inrichting van de
jeugdzorg. Die zijn kort samen te vatten als:
problemen worden te laat gezien, er wordt
niet snel genoeg gehandeld, het speelveld is
te vol en als gevolg daarvan bestaan er veel
afstemmings- en aansluitingsproblemen.

Doelmatig en op maat
Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw
stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De hoofddoelstelling is het bevorderen
van een eenvoudige, integrale en doelmatige
aanpak van problemen. Andere doelen van de
stelselwijziging zijn: meer preventie, eerdere
ondersteuning en gebruikmaken van de eigen
kracht van jeugdigen en hun ouders.

Als ouders, kinderen en andere opvoeders
ondersteuning en zorg nodig hebben, wordt
die op maat aangeboden met een betere
samenwerking rond jeugdigen en gezinnen.
Doordat de middelen en bevoegdheden bij
één partij liggen, de gemeente, is het makkelijker om hieraan tegemoet te komen. Met
de Transitie Jeugdzorg krijgen gemeenten
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun
opvoeders. Vanaf 1 januari 2015 treedt de
nieuwe jeugdwet in werking.
Concreet zullen de volgende thema’s moeten
worden uitgewerkt:
• kwaliteit en toezicht;
• rechtspositie van de cliënt;
• toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp;
• inkoop van zorg (aanbesteden/
subsidiëren/lokaal/regionaal);
• (toegang tot) jeugdbescherming en
jeugdreclassering;
• datum overheveling (alles in één keer op
1 januari 2015).

Uitdaging
Gemeenten kunnen de zorg voor jeugd herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch organiseren. Daarmee staan gemeenten
voor een omvangrijke uitdaging die drie
grote opdrachten omvat:
• Transitie: gemeenten bereiden zich voor
op de overname en inrichting van de taken
en verantwoordelijkheden op het gebied van
jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten
jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg.
• Besparing: deze taken moeten zij verwezenlijken met een aanzienlijke besparing;
netto 80 miljoen euro in 2015, oplopend tot
300 miljoen euro vanaf 2017.

‘o n d e r w i j s e n g e m e e n t e n z o u d e n g e z a m e n l i j k
vo r m m o e t e n g e v e n a a n d e b e l e i d s d o e l s t e l l i n g
é é n k i n d , é é n g e z i n , é é n p l a n , é é n a a n pa k ’
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• Transformatie: met als resultaat een
nieuwe opbouw van de ondersteuning en
zorg voor jeugdigen en hun opvoeders binnen hun sociale context, met waar nodig een
integrale aanpak van de problematiek.
Onderwijsinstellingen en gemeenten zijn
vanaf nu samen aan zet om kinderen een zo
goed mogelijk passende plek te bieden. Deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt
om goede afstemming. Samenwerking is
dus een voorwaarde (zie ook het interview
met Ella Kalsbeek op pag. 13). Alle nieuwe
samenwerkingsverbanden Passend onderwijs (po en vo) maken vóór eind 2013 een
eerste aanzet voor het ondersteuningsplan,
waarin de bestuurlijke, ﬁnanciële en inhoudelijk inrichting wordt beschreven. Er dient in
te staan hoe het onderwijs de ondersteuning
vorm geeft voor leerlingen die dat nodig
hebben en hoe de middelen verdeeld worden
over de schoolbesturen. Gemeenten en
samenwerkingsverbanden in het primair
onderwijs zijn verplicht een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren,
waarin het ondersteuningsplan besproken
wordt. Om dit overleg te stroomlijnen is het
verplicht dat elk samenwerkingsverband
mét de gemeenten een procedure voor het
OOGO vaststelt, evenals een regeling voor
geschillen.

Eén beleid
Gemeenten bereiden zich tegelijkertijd voor
op de Transitie Jeugdzorg.
Het zou wenselijk zijn om te komen tot één
beleid van de samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs, gemeenten en jeugdzorginstellingen, met samenhangende
arrangementen van onderwijs en jeugdzorg.
Onderwijs en gemeenten geven dan gezamenlijk vorm aan de beleidsdoelstelling
‘één kind, één gezin, één plan, één aanpak’.
Om tot een optimale invulling van Passend
onderwijs én de Transitie Jeugdzorg te komen
is het van belang dat deze ontwikkelingen op

lokaal en regionaal niveau op elkaar worden
afgestemd en met elkaar worden verbonden.
Immers, de extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking of zorgbehoefte
moet goed aansluiten bij de ondersteuning
vanuit het bredere jeugdzorgdomein binnen
gemeenten, zoals jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar
de arbeidsmarkt. Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid!

• Handreiking over de gezamenlijke
taken en verantwoordelijkheden van
onderwijs en gemeenten in het kader
van Passend onderwijs: ‘De verbinding,
passend onderwijs en zorg voor
jeugd’ (PO-Raad, VO-raad en VNG), zie
www.passendonderwijs.nl.
• Modelprocedure voor het op
overeenstemming gericht overleg
(OOGO) over het ondersteuningsplan met
bijbehorende geschillenregeling voor
gemeenten en samenwerkingsverbanden
(VNG en PO-Raad), zie www.vng.nl/
onderwerpenindex/onderwijs/passendonderwijs.
• De website www.voordejeugd.nl, voor
iedereen die professioneel betrokken is
bij de uitvoering van de stelselwijziging
jeugd.
• Interview met Ella Kalsbeek, bestuursvoorzitter van Altra, instelling voor
jeugd, opvoedhulp en (voortgezet)
speciaal onderwijs (pag. 13).

studiedag: samen
verantwoordelijk
vo o r pa s s e n d
onderwijs en jeugd
De AVS verzorgt op 17 april, 31 mei en
28 juni 2013 de eendaagse studiedag
‘Samen verantwoordelijk voor Passend
onderwijs en jeugd’. Over welke rollen,
taken en verantwoordelijkheden men
heeft bij de stelselwijziging Passend
onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.
De studiedag (evt. op maat) is bestemd
voor schoolleiders, bestuurders,
directeuren c.q. coördinatoren Passend
onderwijs en beleidsmedewerkers
onderwijs van gemeenten.
Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/
opleidingen/samenverantwoordelijkvoorpassendonderwijsenjeugd

advertentie

Gerard van Uunen
(g.vanuunen@avs.nl) is adviseur
bij de AVS en verzorgt onder
andere trainingen, advies en
maatwerk op het gebied van Passend
onderwijs (bijvoorbeeld over competenties
of de samenwerking met gemeenten), de
Transitie Jeugdzorg, zorgstructuren op
school en schoolondersteuningsproﬁelen.
Meer informatie: www.avspifo.nl en
www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

meer weten?

k a der prim a ir f ebrua ri 20 13
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‘ r i c h t a l s s c h o o l l e i d e r n i e t j e e i g e n l a b o r at o r i u m i n ’

Pesten: opnieuw
op de agenda
32

Aandacht te over voor het onderwerp pesten,
na incidenten waaronder de zelfmoorden van
de 20-jarige Tim Ribberink en de 15-jarige Fleur
Bloemen. Leerkrachten zouden moeite hebben om
pestgedrag te signaleren en moeten kiezen uit te
veel anti-pestprogramma’s en anti-pestmaterialen.
Ook worden leerlingen en ouders met pestklachten
soms van het kastje naar de muur gestuurd. Veel
schoolleiders nemen hun anti-pestbeleid kritisch
onder de loep.

tekst larissa pans

“De maat is vol”, dacht directeur Gerard Regeling van de
Koningin Beatrixschool in Enschede (po) toen hij kennis
nam van de twee dodelijke incidenten. Zij waren voor hem
de aanleiding om een nieuw anti-pestbeleid versneld in
te voeren. Niet pas in schooljaar 2013/2014, maar al vlak
vóór de kerstvakantie herzag Regeling het pestbeleid.
Zijn school staat in een sociale achterstandswijk, ouders
lopen er de deur niet plat. Zijn keus viel op het Canadese
anti-pestprogramma Character Building. Hij somt de wapenfeiten op: “In Canada hebben ze al vijftien jaar ervaring
met dit programma en het aantal gepeste kinderen is met
40 procent afgenomen. Het pesten is ook minder heftig
geworden.” De leerkrachten krijgen drie keer een Character
Building-training om zich voor te bereiden op hun taak.
Building

Hype?
Is het aantal gepeste leerlingen toegenomen of is dit een
probleem van alle tijden en kun je spreken van een hype?
Honderdduizend leerlingen worden structureel gepest, is
de schatting van kinderombudsman Marc Dullaert. “En dit
is nog een conservatieve schatting. Ik durf niet te zeggen
of het aantal gepeste leerlingen is toegenomen. De omvang
is wel transparanter geworden. Structureel gepest worden
betekent dat het kind littekens oploopt die het zijn hele
leven met zich meedraagt. Het is een vorm van geestelijk
geweld.”

‘a l s j e e e n p e s t p r o t o c o l
niet activeert, is het een dode
letter’
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Volgens Dullaert is digitaal pesten in elk geval ‘enorm toegenomen’. “De TU Twente heeft hier onderzoek naar gedaan.
De pester heeft er een middel bij gekregen en het is heel
anoniem. Pesten houdt niet op bij de poort van de school,
cyberpesten kan helaas 24/7 doorgaan. Ouders weten vaak
wel welk tv-programma hun kind kijkt, maar hebben geen
idee hoe de leefwereld van hun kind eruit ziet op internet.
Technisch zullen kinderen online vaak beter zijn dan hun
ouders, maar ouders kunnen wel helpen met de gedragscomponent: hoe moet je reageren als je wordt afgewezen op
internet? Wat zet je wel en niet op je Facebooksite?”
Ook in de media is de aandacht voor pesten toegenomen.
Zoals in het programma ‘Over de streep’ van Arie Boomsma
(http://overdestreep.kro.nl). Schoolleider Regeling vindt het
een ‘fantastisch’ programma. “Mijn dochter zit in 4-VMBO-T
en zij heeft met haar klas meegedaan aan de Challenge Day
in het programma. Eén jongen uit haar klas bekende dat
hij veel problemen had thuis. Die hele klas was zo van de
leg, mijn dochter
was bijna in tranen. De jongen
viel er altijd buiten, na het programma is hij veel
meer opgenomen
in de groep.”

Handelingsverlegen
De vele verschillende anti-pestmethoden op scholen
zijn kinderombudsman Dullaert
een doorn in het
oog. “Als je vraagt
naar bewezen
Directeur Gerard Regeling van de Koningin
Beatrixschool: “Ik blijf het voortdurend
effectiviteit van de
onder de aandacht brengen van collega’s,
methode, blijven
zonder ze er op af te rekenen.”
scholen vaak het
antwoord schuldig.
Scholen doen hun best, maar als ik dan weer hoor over een
methode die zich richt op het weerbaarder maken van het
gepeste kind, dan denk ik: jullie slaan de plank mis, want
pesten is een groepsproces.” Hij spreekt over handelingsverlegenheid van schoolleiders en leerkrachten: ze weten niet
goed hoe ze met pesten op school om moeten gaan. “Als je
een pestprotocol niet activeert, is het een dode letter. Wat
me stoort, is de vrijblijvendheid waarmee het probleem is
aangepakt. De ene school heeft wel een pestprotocol, de
andere niet. Er is geen enkele samenhang. In 2009 heeft
het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties al eens
gezegd dat de veiligheid op Nederlandse scholen te wensen
over laat, waarmee onder andere gedoeld werd op ons antipestbeleid. Veiligheid van kinderen is een recht. Daar moet
>
je serieus mee omgaan, niet zo lauw.”
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p i lo t s m e t f i n s e a n t i - p e s t m e t h o d e
Ongeveer honderd Nederlandse
basisscholen zijn een pilot begonnen
met de Finse anti-pestmethode KiVa,
geﬁnancierd door het ministerie van OCW.
KiVa is Fins voor ‘leuk’. Het programma
is gebaseerd op jaren van onderzoek
en werd voor het eerst getest in het
schooljaar 2007/2008. Inmiddels is KiVa de
standaard in Finland: meer dan 90 procent
van de basisscholen daar gebruikt het
programma. KiVa won in 2009 de European
Crime Prevention Award. In vergelijking
met controlescholen waren er in Finland
op KiVa-scholen tot 40 procent minder
pestsituaties.

De Nederlandse pilot met deze methode
op 105 scholen in de groepen 5 en 6 staat
onder leiding van de Rijksuniversiteit
Groningen. Een van de deelnemende
scholen is de Julianaschool in Bennekom,
waar onder andere Herma van Bennekum
het KiVa-programma coördineert. “Ik ben
positief over deze methode. Kinderen
lossen het met elkaar op, met een sturende
rol voor de leerkracht. We analyseren: wat
is jouw rol in de groep? Iedereen speelt
een bepaalde rol. Het gaat niet alleen
om daders en slachtoffers, maar ook om
andere rollen die leerlingen hebben, zoals
meelopers, aanmoedigers, verdedigers

Preventie
Lauw kun je schoolleider Regeling zeker niet noemen.
“Mijn taak als volwassene is dat kinderen niet gaan pesten
en hun agressie niet gaan botvieren op anderen. Vijf procent van de kinderen blijft pesten. Die kinderen hebben
zeker zorg nodig, want zij hebben vaak meerdere problemen.” Regeling heeft in de praktijk gemerkt dat alleen het
signaleren van pesten al moeilijk is. “En als we het door
hebben, is er vaak al een hele geschiedenis aan vooraf
gegaan. Daarom zit ik zo op preventie.” Hij trekt zich de
verhuftering en verharding in de Nederlandse maatschappij aan en denkt ook dat dit heeft bijgedragen aan zware
pestincidenten op scholen. Regeling wil in zijn
school het tij keren.
“Het is allemaal erg ikgericht. ‘Ik’ moet weer
‘wij’ worden. En imitatie is een sterk middel.
Wij laten ook door
ons gedrag zien hoe
het moet. Niet roepen
‘Houd op!’ maar ‘Wil je
daar mee ophouden?’
Een kleuter hoorde ik
laatst roepen tijdens
een ruzie met een
andere kleuter: ‘Ik ben
sterk, want ik schop jou
niet’. Dan voel ik trots,
want zo’n kleintje heeft
het al begrepen. Dat is
de basis van Character
Kinderombudsman Marc Dullaert: “Als ik
Building. De opgave die
hoor over een methode gericht op het weerik mezelf gesteld heb is
baarder maken van het gepeste kind denk
dat ik het voortdurend
ik: jullie slaan de plank mis, pesten is een
groepsproces.” Foto: Guus Schonewille
onder de aandacht blijf
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en buitenstaanders. Niet het gepeste kind
staat centraal, maar het groepsproces.”
Kiva vraagt van iedereen wat: het is een
integraal programma, waarbij zowel de
leerling, de leerkracht, de schoolomgeving
als de ouders worden betrokken. “En
er is een KiVa-team: drie volwassenen
(leerkrachten, intern begeleiders) die
zijn getraind om pesten aan te pakken.
We merken al dat er veel pest-incidenten
gemeld worden als we in opvallende
KiVa-jasjes over het schoolplein lopen.”
www.kivaschool.nl

brengen van collega’s, zonder ze er op af te rekenen. Om de
twee weken wil ik het tien minuutjes over pesten hebben:
wat merken we, hoe gaat het? Het wennen aan de methode
en de attitude die daaraan vast zit, mag een poos duren. Ik
weet dat dit iets is van de lange adem.”
In de nieuwe aanpak op de Koningin Beatrixschool wordt
voortaan elk pestincident gemeld. Na twee maanden
komen twee leerkrachten, intern begeleiders en de directeur bij elkaar en bekijken het materiaal. “We zien of het in
bepaalde klassen vaker voorkomt en welke kinderen erbij
betrokken zijn.” Als een pester hardnekkig is volgen er
sancties, bijvoorbeeld een rode kaart. De school licht dan
de ouders in en de pesters moeten één uur nablijven. “Dit
is het ‘repareren’ van pestgedrag.”

‘wennen aan een methode en
d e at t i tu d e d i e da a ra a n va st
zit, mag een poos duren’

Hartenkreet
Kinderombudsman Dullaert heeft een dringende oproep
– bijna een hartenkreet – aan schoolleiders die bezig zijn
zich te oriënteren op hun anti-pestbeleid: “Laat je goed
informeren door bevoegde instanties als het Nederlands
Jeugd Instituut of universiteiten die onderzoek doen naar
pestmethodes. Er is een industrie gekomen van allerlei
adviezen en trainingen over pesten. Richt als schoolleider
niet je eigen laboratorium in. Check of de gekozen methode goed werkt bij andere scholen of in andere landen.
Uiteindelijk zullen er twee of drie methoden overblijven
die effectief bewezen zijn. En richt op je school een goede

achtergrond

‘c h e c k o f d e g e ko z e n m e t h o d e
goed werkt bij andere scholen
of in andere landen’

klachtenprocedure in voor gepeste leerlingen. Ondersteun
je leerkrachten, er wordt veel van hen verwacht.”

Indrukwekkend

p e s t e n o p u w s c h oo l ? wat n u ?
De AVS organiseert 4 april, 11 april, 24 april, 7 mei,
15 mei, 21 mei en 5 juni 2013 eendaagse studiedagen
over pesten, bestemd voor directeuren, schoolleiders,
MT-leden en andere medewerkers van scholen. Er wordt
een overzicht gegeven van verschillende soorten (cyber-)
pestgedrag en de mogelijke motieven of oorzaken ervan.
Ook is er aandacht voor preventie, protocollen en het
gegeven dat pesten een groepsproces is.
In het kader van de AVS Lezingen Academie houdt
pestdeskundige Bob van der Meer op 8, 11, 15 en 17 april
2013 zijn lezing ‘Pesten onuitroeibaar? Nee!’
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/pifo/
voorjaar2013

advertentie

Dullaert organiseerde begin januari van dit jaar samen
met staatssecretaris Dekker (OCW) een grote rondetafelconferentie over pesten en eind januari volgde een
kritische beleidsbrief over pesten aan de Tweede Kamer,
waarin Dekker scholen oproept om meer over dit ongemakkelijke onderwerp te spreken. “Indrukwekkend”, vond
de kinderombudsman de rondetafelconferentie met leerkrachten- en leerlingenorganisaties, pestexperts en ouders
van gepeste kinderen, waar iedereen zich zeer betrokken
opstelde. “Het momentum is daar.” Dekker en Dullaert
komen in maart met een uitgewerkt plan van aanpak
op basis van onderzoek naar onder andere het effectief
bestrijden van pesten en het verminderen van de vrijblijvendheid daarvan. 

k a der prim a ir f ebrua ri 20 13
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een profe ssioneel be s t uur a l l een is geen remedie t egen probl emen
In de wielrenwereld staan momenteel velen op om hun eigen dopingzonden en in sommige
gevallen die van anderen op te biechten, en zo te fungeren als een soort klokkenluider. Zij spelen
een hoofdrol in het op orde brengen van de wielrensport. Een parallel met de onderwijswereld
ligt voor de hand.

tekst ron bruijn

Klokkenluiders
in het onderwijs

‘Klokkenluiders in het onderwijs zijn toch niet nodig?’ is
een veelgehoorde reactie op de opmerking dat ook in het
onderwijs werk voor een klokkenluider te doen is. Een blik
op in het oog springende gebeurtenissen van de afgelopen
twee jaar doet echter anders vermoeden. In 2011 was er
bijvoorbeeld de huisvestingsfraude bij BOOR in Rotterdam,
waar de bestuurders – zo lijkt het – de gang van zaken op
het eigen stafbureau niet goed volgden En in 2012 speelde
het bijna faillissement van de Amarantis Onderwijsgroep,
waar de bestuurder op bouwen was gericht. In beide gevallen leek het bestuur losgeraakt van de onderwijspraktijk
en de juiste focus te zijn kwijtgeraakt.
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Zelfreinigend vermogen

De ironie wil dat beide
probleemsituaties zich voordeden in organisaties die een
geprofessionaliseerd bestuur kennen. Een professioneel
bestuur alleen is dus geen remedie tegen problemen. Er is
al veel geschreven over de algemene voorwaarden voor een
goed functionerend bestuur en de integriteit van bestuurders. De focus in dit artikel ligt daarom op een speciﬁek
onderwerp, namelijk het klokkenluiden en de klokkenluider. Als aspect van het zelfreinigend vermogen dat elke
organisatie nodig heeft, kan een klokkenluider belangrijk
zijn. Wat is klokkenluiden precies, wat kan deze ‘functie’
betekenen en wat is daarvoor nodig?

Geen persoonlijke klacht

Onder klokkenluiden
wordt verstaan: “Het door een werknemer extern bekendmaken
van vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever, waar een groot
maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie hiertegen kunnen ondernemen.”
Het gaat hier om een persoon die te goeder trouw handelt.
Dat betekent volgens de eerder aangehaalde verklaring ’een
persoon die formeel en materieel juist handelt’. Dus een
persoon die de zaak eerst intern aan de orde stelt, tenzij
dat onmogelijk is door de urgentie of vanwege het mogelijk
verdwijnen van bewijsmateriaal. Vervolgens moet deze persoon materieel de juiste weg bewandelen: het moet om een
zaak gaan die een maatschappelijk belang dient, gebaseerd
is op feiten en waarvan het belang van publicatie groter is
dan het belang dat de werkgever heeft bij vertrouwelijkheid. Het mag dus geen persoonlijke klacht zijn. Voor het
uiten en aangeven van persoonlijke klachten zijn andere
wegen; elke organisatie heeft een wettelijke verplichte
klachtenprocedure en is verplicht aangesloten bij een landelijk klachtenorgaan.

Baan kwijt

De bekendste klokkenluider is ongetwijfeld Ad Bos, die in een uitzending van Zembla in 2001 de
beroemde en beruchte bouwfraude aan het licht bracht en
die als gevolg daarvan in een uiterst ongemakkelijke positie terechtkwam: baan kwijt, inkomen kwijt, huis kwijt,
et cetera. Een situatie die duidelijk maakt dat het aan de
kaak stellen van illegale of immorele praktijken grote
risico’s met zich mee brengt. En dat is ook meteen een van
de grootste problemen voor potentiele klokkenluiders.
Inmiddels is van de twee genoemde onderwijsschandalen
bekend dat velen op de hoogte waren van de missstanden
en dat niemand ingreep of zijn/haar kennis naar buiten
bracht. Een belangrijke reden voor het niet naar voren
komen, bleek het risico voor de melder, voor de klokkenluider dus.

Risico’s beperken

Wat kun je op organisatieniveau
doen om de risico’s voor de klokkenluider te beperken?
Het is van groot belang dat in een organisatie een open
cultuur wordt bevorderd met georganiseerde tegenspraak en heldere inspraak- en klachtenprocedures,
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ter versterking van het zelfreinigend vermogen.
De belangrijkste rol voor het bevorderen van een interne
kritische houding tegenover het handelen van (in ieder
geval) de leiding is paradoxaal genoeg weggelegd voor
diezelfde leiding. Integer gedrag van leidinggevenden is
toonaangevend en van een niet te onderschatten invloed
op het gedrag van de medewerkers. Uit de monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 blijkt dat 41 procent van
de bevraagde ambtenaren, politiek ambtsdragers, secretarissen en grifﬁers vindt dat hun leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult voor integriteit, terwijl 92 procent
van de managers vindt dat ze dit doen. De monitor richtte
zich op de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid
binnen de overheid.

het a an de ka ak stellen van
illegale of immorele praktijken
b r e n g t g r o t e r i s i c o ’s m e t
zich mee

Daarnaast is in grotere organisaties de controller een
uitstekende aangever voor het versterken van een juiste
handelwijze. Hij of zij ziet toe op het inzetten van de
goede processen en past risicomanagement toe. De controller heeft indien nodig toegang tot de hoogste leidinggevenden en kan daar een geconstateerde misstand en/of
fout gedrag melden, zodat adequate maatregelen worden
genomen.
Als noodzakelijke aanvulling op die procedures is het
uiterst belangrijk om een goede regeling te treffen voor
klokkenluiders en hieraan voortdurend bekendheid te
geven.

Klokkenluidersregeling

Het hebben van een klokkenluidersregeling maakt duidelijk dat de organisatie
het risico van misstanden onderkent en serieus neemt en
>
heeft als doel een potentiele klokkenluider een kanaal

adviespunt en steungroep
Op landelijk niveau is er een Adviespunt Klokkenluiders,
een onafhankelijk orgaan ingesteld door de overheid
en bedoeld om werknemers die een melding
overwegen te adviseren en bij te staan:
www.adviespuntklokken luiders.nl
Ervaringsdeskundigen hebben een zelfde
doel voor ogen en richtten een steungroep op:
expertgroepklokkenluiders.nl
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AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Maak werk van
(uw) professionele
ontwikkeling
Professionalisering in 2013: 2000 euro per schoolleider

De AVS heeft nieuw professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor voorjaar 2013.
Naast het bestaande aanbod van trainingen, maatwerk-, advies- en coachingstrajecten
voor dit schooljaar. Maak gebruik van de t 2.000 voor professionalisering die in 2013
voor u beschikbaar is!
Kijk voor het extra aanbod op www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.
Ga voor het complete professionaliseringsaanbod naar www.avspifo.nl.

goed onderwijs door visionair leiderschap
Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 info@avs.nl www.avs.nl

38

achtergrond

te verschaffen waarlangs een melding veilig (en indien
gewenst anoniem) kan worden gedaan. Zodanig veilig dat
de melding zorgvuldig wordt onderzocht en behandeld.
Ook veilig in die zin dat de positie van de betrokken klokkenluider niet in het geding raakt. Veelal werken dergelijke regelingen met een handelingsprotocol, een externe
vertrouwenspersoon en een onafhankelijke klokkenluiderscommissie. Het handelingsprotocol beschrijft hoe een
(potentiele) klokkenluider te werk dient te gaan, regelt
vertrouwelijkheid en veiligheid, maakt duidelijk wat de
rol is van de vertrouwenspersoon bij het ondersteunen van
de klokkenluider en hoe de klokkenluiderscommissie de
melding onderzoekt. Als een extra veiligheid biedt de regeling een klokkenluider de mogelijkheid de eigen identiteit
niet verder bekend te maken. Als basis voor een regeling op
maat fungeren vaak de bouwstenen die de Stichting van de

b e s c h i k k e n o v e r e e n k lo k k e n lu i d e r s re g e l i n g g e e f t a a n dat
d e o rg a n i s at i e h et r i s i co va n
m i s s ta n d e n s e r i e u s n e e m t
Arbeid heeft genoemd in haar verklaring van 2003.
Een klokkenluidersregeling dient op maat te worden
gemaakt, aangepast aan de speciﬁeke kenmerken en cultuur van de organisatie. Dat vraagt een deskundige aanpak,
ook omdat implementatie de nodige aandacht behoeft.
Voor bijvoorbeeld éénpitters is het lastig een klokkenluidersregeling met een vertrouwenspersoon en een klokkenluiderscommissie op te tuigen. Dan kan samenwerking op
regionaal of provinciaal niveau, dan wel via een éénpittersnetwerk, uitkomst bieden. 

studiedag goed
onderwijsbestuur
De AVS verzorgt dit voorjaar eendaagse studiedagen (maatwerk is mogelijk) over goed onderwijsbestuur voor zowel
schoolleiders als bestuurders. Met onder andere aandacht
voor de gevolgen van de scheiding van bestuur en intern
toezicht en de verschillende mogelijkheden om de rol van
bestuurder in te vullen.
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
voorjaar2013

bronnen
• Monitor Goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2012,
Hogeschool Amsterdam/Radbouduniversiteit Nijmegen, M.
Honingh & E. Hooge, 2012, blz. 3 e.v.
• Functioneren van besturen, eindrapportage NWO Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs 2012, RU Groningen/
Erasmus Universiteit Rotterdam, R. Hofman e.a., blz. 31 e.v.
• Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen, Stichting van de Arbeid, 2003. blz. 1
en bijlage
• Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 van het Bureau
Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS; onderdeel
van CAOP), zie www.integriteitoverheid.nl/i-monitor
• Kader Primair (rubriek Goed onderwijsbestuur, voorheen
Eindverantwoordelijke management)

Ron Bruijn (r.bruijn@avs.nl) is adviseur bij de
helpdesk van de AVS.

ondersteuning
b i j i m pl e m e n t e r e n
k lo k k e n lu i d e r s r e g e l i n g
De AVS kan onderwijsorganisaties terzijde
staan bij het opstellen en invoeren van een
klokkenluidersregeling en de daarbij behorende
zaken.
Neemt u daarvoor contact op met
senior adviseur Carine Hulscher-Slot,
c.hulscher@avs.nl, tel. 030-2361010.

Foto: Hans Roggen
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advertentie

advertentie

politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus,
woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.

de lat omhoog!
Na de verkiezingen en formatieperiode is
het altijd weer spannend welke portefeuille
je toebedeeld krijgt. Nadat ik de vorige
periode mijn tanden heb gezet in de onderwerpen zorg en kinderopvang, heb ik deze
keer de eer namens de VVD woordvoerder
Onderwijs te zijn.
Daar ben ik buitengewoon blij mee, omdat
onderwijs bij uitstek de basis is voor een
gelukkig en succesvol leven. Als liberaal
geloof ik dat iedereen kansen krijgt en door
deze te grijpen het beste uit zijn leven kan
halen. Onderwijs is daarbij van cruciaal
belang.

Concurrentie om kennis
Het Nederlandse onderwijssysteem is volgens recent onderzoek het op zes na beste
van de wereld. Dat doen we dus best goed.
Maar is goed wel goed genoeg?
Wil je als Nederland bijblijven in een kleiner
wordende wereld waar de concurrentie om
kennis steeds groter wordt, dan is tevredenheid met gewoon ‘goed’ onderwijs in mijn
ogen niet voldoende, maar moet het beter.
Want onderwijs is niet alleen de basis van
een succesvol leven, het is ook de basis
voor een sterke economie.

excellent onderwijs is nodig op ieder
niveau, niet alleen voor de knappe
ko p p e n , m a a r z e k e r o o k v o o r m e n s e n
met gouden handjes

Een beroemd schrijver over leiderschap en
excellentie, Jim Collins, schreef in 2001 heel
treffend: ‘Good is the enemy of Great’.
Dus is er geen reden om op onze lauweren
te rusten, maar moeten we aan de slag.
Niet gewoon ‘goed’ onderwijs of ‘beter’
onderwijs, maar excellent onderwijs op
ieder niveau. Excellent onderwijs voor de
basisschoolleerling, de middelbare scholier
én de student. Excellent onderwijs, niet
alleen voor de knappe koppen, maar zeker
ook voor mensen met gouden handjes.

Cruciale rol schoolleider
Van ‘Good to Great’, dat is waar ik me de
komende jaren als onderwijswoordvoerder
voor wil gaan inzetten. Dit bereiken we door
ons te richten op die dingen die er echt toe
doen.
Excellent onderwijs begint bij leerkrachten

een sterke schoolleider, die het
b e s t e u i t z i j n l e e r k r a c h t e n h a a lt , z a l
o o k d e p r e s ta t i e s v a n d e l e e r l i n g e n
p o s i t i e f b e ï n v lo e d e n
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die met passie voor de klas staan, bij
schoolleiders die het beste uit hun mensen
halen en bij leerlingen die bewust een
opleiding kiezen, die niet alleen aansluit bij
hun talenten, maar die ook een investering
in hun eigen toekomst is.
Voor schoolleiders is bij dit proces een
cruciale rol weggelegd. Geen enkele
school is beter dan de kwaliteit van haar
leerkrachten. Het is echter de schoolleider
die als leidinggevende de leerkracht moet
ondersteunen en coachen, zodat deze
het beste uit zijn leerlingen kan halen.
Een sterke schoolleider, die het beste uit
zijn leerkrachten haalt, zal hiermee ook
de prestaties van de leerlingen positief
beïnvloeden.
De lat moet dus omhoog in onderwijsland.
Voor de toekomst van mijn en uw kinderen,
voor de professionals in het onderwijs én
voor de economie van Nederland. 

reageren?
Mail naar k.straus@tweedekamer.nl
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Wie heeft er recht (of geen recht) op de ‘toelage
directeur’ op grond van het convenant Leerkracht
van Nederland (art. 6.29a van de CAO PO)?
tekst theo van den burger

In lid 1 van artikel 6.29a uit de CAO PO 2009 is bepaald dat een
werkgever de toelage voor directeuren, ter hoogte van het in bijlage
A7 genoemde bedrag, dient uit te keren aan directieleden die bezoldigd worden in een van de schalen DA t/m DC + uitloop en werkzaamheden verrichten aan een instelling. Hiermee wordt bedoeld
dat deze directeur is benoemd of aangesteld op die school en daar
ook zijn reguliere taken verricht (dus niet bovenschools).
De volgende situatie maakt duidelijk hoe een werkgever dient te
handelen op basis van art. 6.29a lid 2:
Een werkgever heeft meerscholendirecties en locatiedirecteuren of
locatieleiders. Van belang is nu te weten in welke schaal deze personen bezoldigd worden. Zowel voor de meerscholendirecties als
de locatiedirecteuren geldt dat deze bezoldigd moeten worden in de
in lid 1 genoemde salarisschalen om in aanmerking te komen voor
de toelage. Is dit niet zo, bijvoorbeeld als de locatieleider bezoldigd
wordt in LB of LC, dan heeft hij of zij géén recht op deze toelage.
De werkgever maakt met de P(G)MR afspraken over:
• de hoogte van de toelage, in geval de directeur de enige directeur is die werkzaamheden verricht aan meerdere scholen/
instellingen,
• maar kijkt ook of er andere leidinggevenden zijn (locatiedirecteur
of locatieleider bezoldigd in een D-schaal, zie lid 1) die in aanmerking komen voor een toelage. Zo ja, dan maakt men afspraken
over de hoogte van die toelage.
Voor de P(G)MR is het van belang te weten dat de werkgever tenminste de beschikbare convenantmiddelen dient in te zetten.

Voorbeeld: een werkgever heeft zes scholen met zes brinnummers:
een meerscholendirecteur (drie brinnummers) + drie locatiedirecteuren (DB bezoldigd) en drie directeuren werkzaam op drie
afzonderlijke scholen. De werkgever voert overleg met de P(G)MR
over de hoogte van de toelage van de meerscholendirecteur en
de drie locatiedirecteuren. De drie directeuren verbonden aan één
separaat brinnummer ontvangen t 298 (wtf 1, zonder bapo, zie art.
6.29a lid 1).
Dit overleg is ook aan de orde indien het bevoegd gezag ook
bovenschools aangestelde leidinggevenden in aanmerking wil laten
komen voor deze toelage.

Vervolgvraag: is er een relatie tussen artikel 6.29
en 6.29a?
In artikel 6.29 staat beschreven dat de werkgever met de werknemer die ook directeurswerkzaamheden verricht aan een andere
instelling (lees: brinnummer) een afspraak maakt over de hoogte
van de toe te kennen toelage, met in achtneming van de bepalingen
over de maximumsalarisschaal voor directiefuncties opgenomen in
het Kaderbesluit Rechtspositie PO.
Deze toelage moet los gezien worden van de toelage op grond van
artikel 6.29a, waarvoor extra bekostiging verkregen wordt.
Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende
vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen
kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer
u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan
ook op www.avs.nl/helpdesk.

avs voordeel

N-BIS nieuwe voordeelpartner
op gebied van beheer
schoolgebouwen
Schoolbesturen worden vanaf 2015 zelf verantwoordelijk
voor het (buiten)onderhoud en beheer van hun
schoolgebouwen en vastgoed. N-BIS is de nieuwe
voordeelpartner van de AVS, met een online systeem
(webbased) voor het beheer van schoolgebouwen.
Leden kunnen hiervan tegen een aantrekkelijke korting
gebruikmaken.
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N-BIS ontwikkelde een eenvoudige aanpak in vier stappen,
speciﬁek voor scholen. Gestart wordt met een volledige inventarisatie van alle te beheren objecten: van dak tot noodverlichting.
Schoolbesturen en beheerders hebben met deze aanpak alle informatie direct en overzichtelijk in één systeem beschikbaar. Adviezen,
contracten en vervangingsvoorstellen kunnen zij zelf beoordelen.
Door deze gestructureerde informatie over vastgoed, toeleveranciers, servicecontracten en meerjarenplanning kunnen onderhoudskosten aanzienlijk worden verminderd. Het systeem van N-BIS
waarschuwt wanneer garanties en servicecontracten aﬂopen. Ook is
er directe, telefonische bereikbaarheid bij storing of reparatie.
Meer informatie: www.nbis.nl/avs en www.avsvoordeel.nl

t r a in in g en , a dv i e s en m a at w er k

avs lezingen ac a demie

Nieuw professionaliseringsaanbod!

‘Hoe ziet de school eruit in 2020?’

Een nieuwe lente, een nieuw geluid: de AVS heeft
gloednieuw professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor
dit voorjaar. Neem snel een kijkje in dit extra aanbod.
Per schoolleider is in 2013 2.000 euro beschikbaar voor professionalisering. Deze middelen komen bovenop de Prestatiebox
en bestaande scholingsgelden. Naast het bestaande aanbod van
trainingen, opleidingen, maatwerk en advies biedt de AVS in het
voorjaar van 2013 een aanvullend aanbod. Een greep hieruit:
• PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?
• Meerscholen- of clusterdirecteur, echt wat anders
• Een efﬁciëntere en goedkopere zorgstructuur
• Bezoek van de onderwijsinspecteur
• Goede medezeggenschap
• Goed onderwijsbestuur
• Tijdelijke vervanging
• Naar andere schooltijden
• Passend onderwijs
• Krimp
• AVS Lezingen Academie (regionale lezingen over onderwijsactualiteiten voor ouders, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en
andere geïnteresseerden)
Het volledige extra aanbod staat op www.avs.nl/pifo/
voorjaar2013.
voorjaar201
Kijk voor het complete aanbod (bestaand én aanvullend) op www.avspifo.nl.

Nieuwe medewerker
Vanaf 1 januari 2013 werkt Inez van Gils
(i.vangils@avs.nl) bij de AVS als senior
adviseur. Zij richt zich met name op effectieve
en efﬁciënte bedrijfsvoering in het onderwijs.
Haar specialisaties zijn het verbeteren van de
bedrijfsvoering, het opstellen van sturingsinformatie op alle niveaus, duurzame organisatieontwikkelingen verandering, en professioneel leiderschap. Hiervoor had
Van Gils o.a. een management- en adviesrol bij OSG advies.

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader
Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van
schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze
februari-uitgave via www.avs.nl/evaluatiekp
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Maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel.
Internet en sociale media hebben een grote invloed op
onze kinderen. Hoe ziet de school en ons onderwijs er uit
in 2020? Deze intrigerende lezing – onderdeel van de AVS
Lezingen Academie – neemt schoolleiders en -teams uit
het po en vo mee in de wereld van opvoeding, onderwijs en
ontwikkeling.

‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en
schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, geven les
aan kinderen die leven in de 21e eeuw en willen hen voorbereiden
op een maatschappij waarvan niemand weet hoe die er straks
uitziet.’ Dit is het uitdagende thema van de interactieve lezing
over de uitdagingen van het onderwijs, die verzorgd wordt door
AVS-voorzitter Ton Duif. Tijdens de lezing zoomt hij in op de ontwikkeling van kinderen in de informatiesamenleving, op de invloed
van de exponentiele ontwikkeling van techniek, het gebruik en de
invloed van sociale media, de relatie tussen school en community,
trends op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en de
gevolgen die dit alles heeft of krijgt voor schoolontwikkeling. Ook is
er aandacht voor de betekenis ervan voor het eigen functioneren en
de eigen schoolontwikkeling. De lezing wordt komend voorjaar in
verschillende regio’s gehouden:
• Maandag 3 juni
Eindhoven
• Woensdag 5 juni
Dordrecht
• Maandag 10 juni
Hilversum
• Donderdag 13 juni Heerenveen
Naast de lezing van Ton Duif organiseert de AVS Lezingen Academie
in maart, april en mei 2013 ook lezingen over respectievelijk ouderbetrokkenheid en de verbinding met de wijk (Eelco Dam en Peter
de Vries), pesten (Bob van der Meer) en boeiend onderwijs (Jan
Jutten). De lezingen zijn eveneens bedoeld voor ouders. De lezing
‘School en ouder, schouder aan schouder’ vindt plaats op 5 maart in
Amsterdam, 7 maart in Zwolle, 26 maart in Roermond en 27 maart
in Breda.
Kijk voor meer informatie, inschrijven en posters die u kunt printen,
verspreiden en ophangen op www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/
maatwerk/avs-lezingen-academie.
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Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen, trainingen,
maatwerk, advies, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids
2012/2013 en de brochure met aanvullend professionaliseringsaanbod in voorjaar
2013. Of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- en
Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties in
het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.

Trainingen & opleidingen School for leadership
Maart 2013
Opleiding/training

Data
®

®

Trainer/adviseur/contactpersoon

• OnderwijsZorg en OntwikkelProﬁel (OZOP )

5 en 18 maart

Eelco Dam en Gerard van Uunen

• AVS Lezingen Academie ‘ School en ouder, schouder aan schouder’

5, 7, 26 en 27 maart

Eelco Dam en Peter de Vries

• Bouwen aan een lerende TOPschool

5 maart

Jacqueline Kenter

• Schoolleider startbekwaam

6 en 20 maart

Tom Roetert

• Schoolleider vakbekwaam

6 en 20 maart

Tom Roetert

• Timemanagement

6 maart

Tom Roetert en Maartje Alma

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie (2)

6 maart

Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• De winst van verschil (2)

7 maart

Ruud de Sain en Nynke de Geus

• Competentiegericht coachen (2)

7 en 8 maart

Tom Roetert en Jacqueline Kenter

• Verantwoording en verslaglegging

7 maart

John G. de Leeuw

• Teamontwikkeling: heeft u een team dan?

8 maart

Paul van Lent en Ruud de Sain

• Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!

8 maart

Carine Hulscher-Slot en Pieter Kuit

• Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider?

11 maart

Carine Hulscher-Slot en Jacqueline Kenter

• Goede medezeggenschap voor schoolleiders

12 maart

Paul van Lent en Carine Hulscher-Slot

• Succesvol samenwerken met ketenpartners, hoe doe je dat?

12 maart

Ans Keij i.s.m. Kirkman Company

• Ondernemende schoolleiders maken het verschil!

12 maart

Ans Keij en Merlijn Norder

• Opbrengstgericht leiderschap (zes eendaagsen)

12 en 22 maart

Bob Ravelli, Tom Roetert e.a.

• Effectief en efﬁciënt vergaderen (2)

13 maart

Tom Roetert en Jacqueline Kenter

• Financieel Management (vo, serie 2)

13 en 14 maart

John G. de Leeuw

• Opleiding Middenkader

13 maart

Bob Ravelli

• Sprekend jezelf

13 maart

Maartje Alma en Merlijn Norder

• Appreciative inquiry (2)

14 maart

Tom Roetert en Nynke de Geus

• Basiscursus Sociocratie

14 en 28 maart

Ineke Dammers

• Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder

14 maart

Carine Hulscher-Slot en Jacqueline Kenter

• Bovenschools leiderschap en Marzano (2)

14 maart

Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

19 maart

Jan Stuijver en Ans Keij

• Opbrengstgericht leiderschap (2)

20 maart

Bob Ravelli

• Interim-management, iets voor u?

20 maart

Tom Roetert

• Competenties en Passend onderwijs (2)

20 maart

Gerard van Uunen en Ineke Dammers

• Opbrengstgericht leiderschap

21 maart

Bob Ravelli en Jan Jutten

• Succesvol onderhandelen (2)

21 en 22 maart

Tom Roetert en Ans Keij

• Verantwoording en verslaglegging (vo)

21 maart

John G. de Leeuw

• Neurolinguïstisch Programmeren (leidinggevenden)

21 en 22 maart

Maartje Alma

• Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!

22 maart

Ruud de Sain en Jacqueline Kenter

22 maart

Inez van Gils en Ans Keij

• Opbrengstgericht leiderschap (3)

22 maart

Bob Ravelli

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano (4)

26 en 27 maart

Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Naar andere schooltijden, en dan?

26 maart

Paul van Lent en Eelco Dam

• Meesterlijk coachen

27 en 28 maart

Tom Roetert

• Brain Boost! (onderwijsgevenden)

28 maart

Maartje Alma en Merlijn Norder

• Een goed (personeels)dossier is het halve werk!

28 maart

John G. de Leeuw, Inez van Gils en Jan Stuijver

• Hoe kom ik tot een efﬁciënte exploitatie van mijn school
in een MFA of brede school?
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Trainingen & opleidingen School for leadership (vervolg)
April 2013
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Bouwen aan een lerende TOPschool

2 april

Jacqueline Kenter

• Opbrengstgericht leiderschap (zes eendaagsen)

2, 16 en 23 april

Bob Ravelli, Tom Roetert e.a.

• Goede medezeggenschap voor MR-leden

3 april

Paul van Lent en Carine Hulscher-Slot

• Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen

3 april

Ans Keij

• Schoolleider vakbekwaam

3 en 17 april

Tom Roetert

• Schoolleider startbekwaam

3 en 17 april

Tom Roetert

• Op weg naar excellent schoolleiderschap (2)

4 en 5 april

Ruud de Sain

• Pesten op uw school? Wat nu?

4, 11 en 24 april

Bob Ravelli en Tom Roetert

• Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider?

4 april

Carine Hulscher-Slot en Jacqueline Kenter

• Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder

5 april

Carine Hulscher-Slot en Jacqueline Kenter

• OnderwijsZorg en

OntwikkelProﬁel®(OZOP ®)

5, 9, 18 en 24 april

Gerard van Uunen en Eelco Dam

• Opbrengstgericht leiderschap (3)

5 en 19 april

Bob Ravelli

• AVS Lezingen Academie ‘Pesten onuitroeibaar? Nee!’

8, 11, 15 en 17 april

Bob van der Meer

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

8 april

Inez van Gils en John G. de Leeuw

• Toekomstbeelden brede school/integrale kindcentra

9 april

Ans Keij

• PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?

9 april

Ton Duif en Tineke Snel

• Goede medezeggenschap voor schoolleiders

9 april

Paul van Lent

• Naar andere schooltijden, en dan?

10 april

Paul van Lent en Eelco Dam

• Een goed (personeels)dossier is het halve werk!

10 april

John G. de Leeuw, Inez van Gils en Jan Stuijver

• Opleiding Middenkader

10 en 24 april

Bob Ravelli

• Op weg naar excellent schoolleiderschap (1)

11 en 12 april

Ruud de Sain

• Human Dynamics® en veranderkunde, interventies voor vernieuwingen 11 en 12 april

AVS School for Leadership i.s.m. KPC Groep

• Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!

11 april

Carine Hulscher-Slot en Pieter Kuit

• Conﬂicten: een kans op verandering!
11 april

Tom Roetert en Ruud de Sain

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

Het belang van goede conﬂicthantering

11 april

Jan Stuijver en Ans Keij

• Basiscursus Sociocratie

11 april

Ineke Dammers

• Teamontwikkeling: heeft u een team dan?

16 april

Paul van Lent en Ruud de Sain

• Succesvol samenwerken met ketenpartners, hoe doe je dat?

16 april

Ans Keij i.s.m. Kirkman Company

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

17 april

Paul van Lent en Eelco Dam

• Samen verantwoordelijk voor Passend onderwijs en jeugd

17 april

Gerard van Uunen en Eelco Dam

• Opbrengstgericht leiderschap (2)

17 april

Bob Ravelli

23 april

Inez van Gils en Ans Keij

• Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!

24 april

Ruud de Sain en Jacqueline Kenter

• Neurolinguïstisch Programmeren (leidinggevenden)

26 april

Maartje Alma

• Hoe kom ik tot een efﬁciënte exploitatie van mijn school
in een MFA of brede school?

(onder voorbehoud)

Het gemarkeerde aanbod is nieuw dit voorjaar! Zie ook www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Wegens
succes voor
de 4e keer dit
schooljaar
aangeboden

Zes eendaagsen

Opbrengstgericht leiderschap

Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties
zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze
complexe samenleving. Die prestaties realiseren we echter niet door
meer van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school
dingen anders te doen en andere dingen te doen. Deze cursus richt
zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbrengsten te
realiseren en wat betekent dit voor leiderschap?

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader primair en
voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleider en
bouwleiders.
Data: 26 februari, 12 maart, 22 maart, 2 april, 16 april, 23 april 2013
Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.349
Uitvoering: Bob Ravelli en Tom Roetert
>
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Nieuw
voorjaarsaanbod
2013

Eendaagse

Krimp? Niet bij de pakken neerzitten

Minder leerlingen, dalende inkomsten en (stille) bezuinigingen vragen om een proactieve benadering en om out of the box scenario’s.
Deelnemers doen kennis op over de ontwikkelingen rond krimp in
het onderwijs en hebben aan het eind van de dag zicht op mogelijke
oplossingen om van krimp een kans te maken.

Nieuw
voorjaarsaanbod
2013

Eendaagse

Naar andere schooltijden, en dan?

Overweegt u als directeur op uw school te komen tot het invoeren van
andere schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd te
zien. Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en afspraken waar
de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de
belangen voor ouders, leerkrachten en de rol van de MR aan de orde.
Leidraad is de publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’

Nieuw
voorjaarsaanbod
2013

Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!
Doelgroep: meerscholen- of clusterdirecteuren primair onderwijs
Data: 22 maart, 24 april, 17 mei of 14 juni 2013
Kosten: leden t 290 / niet-leden t 399
Uitvoering: Jacqueline Kenter en Ruud de Sain

Eendaagse

Ondernemende schoolleiders maken het verschil!

Hoe kunt u uw leerkrachten en medewerkers in hun ondernemerschap faciliteren? Dit kan door een context te creëren waarin
leerkrachten en medewerkers mogen leren (dus ook fouten
mogen maken), worden gestuurd op output en gestimuleerd
worden hun eigen weg te vinden. U krijgt concrete handvatten om
ondernemend gedrag structureel te organiseren en te stimuleren,
op basis van het gedachtegoed van Blekman en Konijnenburg.
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Doelgroep: (adjunct-)directeuren primair onderwijs
Data: 26 maart, 10 april, 7 mei of 25 juni 2013
Kosten: leden t 290 / niet-leden t 399
De publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is in deze prijs
inbegrepen.
Uitvoering: Eelco Dam en Paul van Lent

Eendaagse

Als meerscholendirecteur wordt u in staat geacht om leider te zijn
van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur
en onderwijsconcept. Dat vraagt om strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar toch duidelijk zichtbaar zijn als leider. Dit
vergt een heel andere denkwijze over de eigen taakstelling.

Nieuw
voorjaarsaanbod
2013

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden en middenkader primair
onderwijs
Data: 8 maart, 11 april, 23 mei of 19 juni 2013
Kosten: leden t 290 / niet-leden t 399
Uitvoering: Carine Hulscher-Slot en Pieter Kuit

Doelgroep: directeuren/schoolleiders en bestuurders primair
onderwijs
Data: 12 maart of 23 mei 2013
Kosten: leden t 290 / niet-leden t 399
Uitvoering: Ans Keij en Merlijn Norder

Nieuw
voorjaarsaanbod
2013

Eendaagse

Medezeggenschap

Hoe voer ik als directeur goede medezeggenschap? Hoe wordt
medezeggenschap professioneel gevoerd? Een aparte eendaagse
voor schoolleiders die in hun school een bijdrage willen leveren
aan de professionalisering van medezeggenschap en een eendaagse voor zittende en nieuwe MR-leden aan de hand van de
publicatie ‘Goed onderwijs, goede MR’.

Nieuw!

Doelgroep: (adjunct-)directeuren primair en voortgezet onderwijs
(eveneens apart mogelijk voor MR-leden)
Data: 12 maart, 9 april, 21 mei of 18 juni 2013 (voor schoolleiders)
27 februari, 3 april, 22 mei of 12 juni 2013 (voor medezeggenschapsraden)
Kosten: leden t 290 / niet-leden t 399. De publicatie ‘Goed onderwijs,
goede MR’ is in deze prijs inbegrepen.
Uitvoering: Paul van Lent en Carine Hulscher-Slot

Eendaagse

Sprekend jezelf

Hoe maakt u het voor uw toehoorder interessant om naar u
te kijken en te luisteren? Met de eigen praktijksituatie als
uitgangspunt leren deelnemers in een mix van theorie en praktijk
hoe zij ontspannen en overtuigende presentaties en gesprekken
kunnen houden en hoe non-verbale communicatie de verbale
communicatie kan ondersteunen. Deelnemers ontdekken wat
het effect is van hun eigen manier van presenteren en welke
presentatiestijlen en -technieken bij hen passen.

Doelgroep: iedereen die regelmatig gesprekken voert
en/of presentaties verzorgt.
Datum: 13 maart 2013
Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449
Uitvoering: Maartje Alma of Merlijn Norder (evt. i.s.m.
Nynke de Geus)

Tweedaagse

Succesvol onderhandelen
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in
de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen.
Een juiste onderhandelingsattitude is onontbeerlijk. In deze
tweedaagse maakt u kennis met de theorie en de praktijk van
onderhandelen. Met uitgebreide aandacht voor het verschil tussen
samenwerken, onderhandelen en vechten en tussen wederzijdse
afhankelijkheid en tegengestelde belangen. Ook verschillen in
onderhandelen met collega’s, de baas, de medewerkers en voor de
school met externe relaties komen aan de orde.

Doelgroep: leidinggevenden, zoals bovenschools managers,
directeuren, locatieleiders, personeelsfunctionarissen, et cetera.
Datum: 21 en 22 maart 2013
Kosten: leden t 990 / niet-leden: t 1.240
Uitvoering: Ans Keij of Tom Roetert

meer informatie, inschrijven
en maatwerk
Kijk voor meer informatie en inschrijven in de AVS
Professionaliseringsgids 2012/2013, de brochure met
aanvullend professionaliseringsaanbod in voorjaar 2013, op
www.avspifo.nl of mail naar schoolforleadership@avs.nl.
www.avspifo.n
De gidsen aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010.
Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem
dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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tenslotte
 Voor teerd
u geselecteerd
voor u geselec

training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia
voor: (toekomstige) onderwijsprofessionals die voor hun

eigen school, vakgebied en/of vanuit hun opleiding al
ideeën of een visie voor het toekomstig onderwijs hebben
ontwikkeld.
van: Ververs Foundation en SLO (Nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling)
wat: stimuleringsprijs

Ververs Award voor
inspirerende onderwijsvisies
Wat is in de toekomst voor leerlingen de moeite waard om te
leren? Deze award is bedoeld om het inhoudelijk gesprek over
ons toekomstige onderwijs op gang te brengen en te houden.
De meest inspirerende inzending wordt beloond met een stimuleringsprijs van 5.000 euro. Bij de aanmelding wordt gevraagd
‘bewijsmateriaal’ aan te leveren waaruit blijkt dat kandidaten
een inspirerende onderwijsvisie hebben die wellicht ook al in
de onderwijspraktijk vorm heeft gekregen. Aanmelden: t/m 22
maart 2013 via www.verversaward.nl

voor: onderwijs
van: BTW-PLAZA (Voordeelpartner AVS)
wat: advies

Btw-besparing bij verbouwing
schoolgebouw
De hoogste belastingrechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft
onlangs geoordeeld dat het laten uitvoeren van een verbouwing
aan een schoolgebouw door een gemeente in plaats van de
school zelf, om daarmee btw te besparen, is toegestaan. Btwbesparingen kunnen dus gerealiseerd worden door vooraf met
de gemeente afspraken te maken. Om te bezien of u btw kunt
besparen kunt u contact opnemen met AVS Voordeelpartner
BTW-PLAZA via info@btwplaza.nl (t.a.v. mr. G.B. van Driel)

voor: directeuren, leerkrachten, ib’ ers, zorgcoördinatoren,

vertrouwenspersonen po en vo
van: Medilex
wanneer: 12 maart
waar: Antropia, Driebergen
wat: studiedag

Pesten 2.0
Pesten via internet of telefoon... heel gewoon?! Het gebruik
van sociale media wordt steeds mobieler. Dit maakt misbruik
ervan makkelijker. Uit onderzoek van Mijn Kind Online komt
naar voren dat 13 procent van de leerlingen van 8 tot 18 jaar te
maken heeft met cyberpesten. Welke vormen van cyberpesten
zijn er? Hoe voorkomt u dat cyberpesten uit de hand loopt?
En hoe kunt u sociale media inzetten om cyberpesten tegen
te gaan? www.medilex.nl/cyberpesten

voor: schoolleiders, leerkrachten, onderwijsondersteunend

personeel en preventiemedewerkers uit het basis- en
speciaal onderwijs, die in meer of mindere mate werkstress
ervaren.
van: Vervangingsfonds
wanneer: 21 en 22 maart
waar: Zwolle en Hendrik-Ido-Ambacht
wat: studiedagen

voor: betrokkenen bij brede scholen en kindcentra

Primair Werkplezier

Hiermee komen alle belangrijke aspecten van de eigen school
in beeld. Bij de start van het proces, als de brede school nog
gestalte moet krijgen, of gaandeweg als de kwaliteit van de
brede school of het kindcentrum verbeterd moet worden. Met
verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van
de kwaliteit en bij de evaluatie. Werkt het best als de verschillende partijen in de brede school de kaart samen invullen en in
gesprek gaan. Bestellen: margotderuiter@bredeschool.nl
Downloaden: www.bredeschool.nl

Deelnemers leren op een praktijkgerichte manier (meer) grip te
krijgen op de ervaren werkstress en het eigen werkplezier. Te
veel of te lang werkstress ervaren heeft een negatieve invloed
op het werkplezier en kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.
Wat kun je zélf doen om het gevoel van werkstress te verminderen en je werkplezier te vergroten? www.vervangingsfonds.nl/
welzijn/werkdruk/studiedag-primair-werkplezier
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van: Landelijk Steunpunt Brede Scholen i.s.m. Oberon
wat: kwaliteitskaart

Nieuwe kwaliteitskaart brede
scholen en kindcentra

voor: leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders

voor: abonnees van Ruimte-OK

van: Herbert Prinsen, uitgeverij LannooCampus

van: Ruimte-OK

wat: uitgave

wat: app

Zeg NEE tegen pesten!

Scholenbouwwaaier App

De uitgave biedt handvatten over hoe pesten kan worden
gesignaleerd en aangepakt, en hoe het kan worden voorkomen.
Het beschrijft de theorie en biedt een selectie van oefeningen
om veiligheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
te vergroten. ISBN 978 94 014 0429 7. Meer informatie:
www.lannoocampus.nl en www.hpc.nu

Met deze app-versie van de Scholenbouwwaaier wordt het
mogelijk om feedback te genereren, waardoor de scholenbouwwaaier blijvend kan worden verbeterd met tips en adviezen van
gebruikers. Naast de app-versie van de Scholenbouwwaaier is
ook www.scholenbouwwaaier.nl geactualiseerd. De app-versie
is op verschillende mobiele toestellen te downloaden, zie
www.ruimte-ok.nl/content/scholenbouwwaaier-app-0

voor: schoolleiders en leerkrachten po, vo, mbo en de

lerarenopleiding
van: Windesheim
wanneer: 20 maart
waar: Zwolle
wat: onderwijslezing

Leerkrachten redden de
samenleving

voor: besturen, directies, leerkrachten in het po, vo, mbo,

ho en wo
van: ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
wanneer: 3 april
waar: Antropia, Driebergen
wat: conferentie

Inspirerend gezag in het
onderwijs

Over het werk van de leerkracht in het ontwikkelen van sociaal
betrokken deelnemers aan de samenleving (burgerschapsvorming). Met diverse workshops en lezingen over het realiseren
van burgerschapsvorming. Een hoogleraar van de KU Leuven
zal ingaan op de nodige deskundigheid én professionele ruimte
van leerkrachten en schoolleiders om pedagogische kwaliteit te
realiseren. Lectoren Femke Geijsel en Yvonne Leeman werpen
licht op de uitdagingen waar onderwijsprofessionals voor staan
in hun ambitie om burgerschapsvorming meer dan alleen kennisoverdracht te laten zijn. www.windesheim.nl

Over succesfactoren in het omgaan met orde en gezag. Met bijdragen van onder andere prof. dr. Christien Brinkgreve van de
Universiteit Utrecht en de auteur van ‘Het verlangen naar gezag
in het onderwijs’, René Kneyber, docent, trainer en auteur
van ‘Orde houden in het voortgezet onderwijs’, Sanne Kuyt,
leerkracht en expert social media en gezag en Jannie Limburg,
pedagoog bij bureau Peervis en auteur van ‘Schoolvoorbeelden
om straatcultuurgedrag te voorkomen’. www.ru.nl/its/
expertisecentrum/conferentie

voor: professionals uit onderwijs, bibliotheek, jeugdzorg,

voor: basisscholen

overheid, bedrijfsleven en andere sectoren
van: Nationale Academie voor Media en Maatschappij
wanneer: 27 maart
waar: Congrescentrum De Reehorst te Ede
wat: 5e nationaal congres

van: Squla

Mediawijsheid

Online, via de computers en het digibord in de klas en thuis
spelen leerlingen in klasverband leerzame quizzen in alle vakken en strijden ze om Leuk Leren Bokalen. Ook kinderen van
klassen die niet door de leerkracht worden aangemeld kunnen
thuis meedoen. Behalve spelen om te winnen, oefenen leerlingen tegelijkertijd de lesstof. Aanmelden: t/m 18 maart a.s. via
www.squla.nl/leuk-leren. Squla is een online oefenprogramma
met games, instructieﬁlmpjes en quizzen met vragen uit alle
vakken en sluit aan bij gangbare lesmethoden (gratis login voor
scholen).

Doel is kennis te maken met nieuwe, boeiende mediaontwikkelingen en -programma’s en het ontmoeten van relevante
vakgenoten. Met workshops over bijvoorbeeld loverboys, cyberpesten, e-learning en ﬁlmregie. www.mediawijsheidwinkel.nl
en www.mediaenmaatschappij.nl
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wanneer: 18-25 maart
wat: gratis online klassenstrijd

Leuk Leren Week 2013

49

50

advertentie

advertentie

boekbespreking

Cynthia Montgomery, hoogleraar aan de Harvard Business School, wil leiders
een nieuwe kijk geven op strategie. Vooral de manier waarop leiders op concrete
strategische kwesties uit hun dagelijkse praktijk reageren, hebben haar kijk op
strategie veranderd. Montgomery gebruikt in haar boek ‘De Strateeg’ dezelfde
aansprekende stijl als in haar colleges om leiders te leren hoe zij vaardigheden
en gevoeligheden kunnen ontwikkelen voor een daadkrachtige strategie en
werkelijk leiderschap. tekst jacqueline kenter, avs

een nieuwe visie op
leiderschap en strategie
De auteur laat zien hoe leiders, maar ook
opleidingen, strategievorming benaderen.
Het lijkt alsof strategie iets is dat beperkt
is tot een jaarlijks planningsproces en een
kwestie van goed analyseren van omgeving
en organisatie om beleid te formuleren.
Dat is weliswaar belangrijk, maar volgens
Montgomery draait het uiteindelijk om
implementeren en uitvoeren van de strategie. Ofschoon er talloze boeken over
strategie zijn geschreven, is er bijna niets
gepubliceerd over de strateeg en wat deze
cruciale functie vereist van degene die deze
moet vervullen. De unieke rol van de leider
als toonaangevende ﬁguur en beheerder
van de strategie is daardoor op de achtergrond geraakt, meent de auteur. De waarde
van oordeelskracht, de continuïteit van
planning en de wil om de organisatie een
speciﬁek pad op te leiden lijken uit het oog
verloren. Montgomery wil een essentiële
component van het strategievormingsproces
in ere herstellen: de leider. Ze wil de lezer
uitrusten voor en inspireren tot een positie
als strateeg, als leider en roerganger, die
van grote invloed kan zijn op het lot van
diens organisatie. Ze wil een persoonlijke
oproep tot actie doen, aan eenieder die
deze functie bekleedt.
Volgens Montgomery is de belangrijkste
vraag die iedere leider moet beantwoorden:
doet mijn organisatie ertoe? En meteen
daarna: hoe word ik een effectievere
leider, die ervoor zorgt dat de organisatie
meerwaarde biedt? Ze gebruikt daarvoor
de metafoor van een dansfeest in een grote
zaal. De meeste dansers brengen hun tijd
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door op de dansvloer. Maar pas als ze zich
losmaken uit de massa en naar het balkon
boven de zaal gaan, zien ze het grotere
geheel. Dan worden de patronen duidelijk
en doemen nieuwe perspectieven op.

st rat e g i e i s d e
kern van continu
leiderschap
Montgomery signaleert dat veel leiders al
jaren actief zijn, zonder ooit de dansvloer te
hebben verlaten. In beslag genomen door
de dagelijkse beslommeringen van het leiden van de organisatie zijn ze nooit naar het
balkon gegaan. De auteur stelt zichzelf als
taak de leider te doordringen van de gang
naar het balkon. Aan de andere kant rust
ze leiders toe met middelen om het gedans
met nieuwe ogen te bekijken, op een manier
die opties laat zien die zij eerder nooit hebben overwogen.
Montgomery maakt duidelijk dat strategie
de kern vormt van leiderschap, van continu

leiderschap. Strategie vereist een strateeg.
De auteur inspireert lezers zich te ontwikkelen tot een strateeg. Via boeiende voorbeelden laat ze zien hoe je als strateeg doelen
kunt formuleren die mensen inspireren
iets te doen wat ongekend goed is voor de
belanghebbenden. Steeds weer benadrukt
Montgomery jouw rol: hoe je een strateeg
kunt zijn, wat het wezen is van een strateeg.
Hoewel het boek geschreven is vanuit de
optiek van het bedrijfsleven is de publicatie
geschikt voor alle leiders, juist ook uit
non-proﬁtsectoren als het onderwijs. Het is
dan ook een inspirerende, prettig leesbare
en instruerende uitgave voor schoolleiders,
bestuurders en toezichthouders die met hun
school het verschil willen maken. 
Jacqueline Kenter
(j.kenter@avs.nl) is senior
adviseur bij de AVS en adviseert
bestuurders en directies onder
andere over strategisch management.
Adviestrajecten op maat zijn mogelijk, zie
www.avs.nl/pifo/advies/strategieontwikkeling-met-oog-voor-de-omgeving.

De Strateeg, een nieuwe visie op leiderschap en strategie,
Cynthia Montgomery, 2012, uitgeverij Balans Amsterdam,
ISBN 978 94 600 3403 9
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden
op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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advertentie

advertentie

advertentie

Gezocht:
Op zoek naar
een nieuwe collega?
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Directeur
met hart voor de school
voor katholieke basisschool
De Horizon
in Amstelveen
Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

Adverteren in Kader Primair
of Kadernieuws?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws
vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door
zo’n 6.000 lezers.
Voor het plaatsen van een advertentie, vacature
of het meesturen van een bijsluiter in/met Kader
Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar
voortaan terecht bij Elma Connecting Business.
In geval van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business
Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  avs@elma.nl  www.elma.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

Word nu AVS-lid
met forse korting

betaal slechts
d 250 ipv d 510 !

En kom voor minder dan de helft van de prijs naar ons congres!
Wie nu AVS-lid wordt tot minimaal 1 augustus 2014 betaalt
slechts 25 euro voor het persoonlijk deel van de contributie voor
2012/2013.
Nieuwe leden kunnen bovendien direct voor de ledenprijs op
15 maart aanstaande naar het AVS-congres ‘Opvoeden, een hele
puzzel’. Leden betalen ruim 50% minder dan niet-leden.
Wie al AVS-lid is, krijgt bij het aanbrengen van een nieuw lid 25% korting
op het persoonlijk deel van de eerstvolgende contributie. Deze korting
kan oplopen tot 90% bij vier nieuwe leden.
Kijk voor het volledige congresprogramma op www.avs.nl/congres2013.
Meer informatie over het lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden

e d u c at i e f l e i d e r s c h a p
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle
leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders,
bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen
we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning,
scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

